


PROFIEL
Royal Cosun is een agro-industrieel concern dat akkerbouwgewassen en andere 

plantaardige grondstoffen verwerkt. Cosun is een coöperatie waarbij zo’n 9.000 

Nederlandse suikerbietentelers zijn aangesloten. De suikerbieten van onze leden 

worden sinds 1899 door de coöperatie verwerkt. In de loop van de tijd hebben wij 

nieuwe activiteiten, die vrijwel altijd een relatie met de land- en tuinbouw hebben,  

aan ons portfolio toegevoegd.

Uit plantaardige grondstoffen als suikerbieten, aardappelen, cichorei, groenten 

en fruit produceren wij een breed assortiment ingrediënten en halffabricaten voor 

de internationale voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast maken wij producten die 

via de foodservice (horeca en groothandel) en de retail aan consumenten worden 

aangeboden. In toenemende mate ontwikkelen we ook ingrediënten voor niet-

voedingstoepassingen. Zo leveren we producten aan de veevoedersector, ontwikkelen 

we bouwstenen voor biobased chemicaliën en produceren we bio-energie (groen gas). 

Van alle bedrijven binnen Cosun zijn Suiker Unie en Aviko het bekendst. Zij 

produceren van oudsher suiker- en aardappelspecialiteiten. Sensus produceert uit 

cichorei de voedingsvezel inuline, die wordt gebruikt voor vezelverrijking maar ook 

om het suiker- en/of vetgehalte in voeding te verlagen. SVZ verwerkt fruit en groenten 

tot concentraten en puree voor de voedingsmiddelenindustrie. Duynie verhandelt 

en distribueert veevoer en ontwikkelt hoogwaardige toepassingen op basis van 

rest- en bijproducten van voedingsmiddelenbedrijven. Cosun Biobased Products is 

een activiteit in opbouw die zich onder andere richt op de ontwikkeling en productie 

van functionele ‘groene’ chemicaliën en materialen op basis van hernieuwbare, 

plantaardige grondstoffen voor uiteenlopende toepassingen.

Royal Cosun beschikt over een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingscentrum. 

In nauwe samenwerking met de bedrijven binnen Cosun werkt het aan betere 

toepassingen van plantaardige grondstoffen, innovaties in procestechnologie, 

optimalisatie van energiemanagement en, al dan niet in samenwerking met klanten, 

het ontwikkelen van nieuwe producten. Daarbij werkt Cosun R&D ook samen met 

diverse instituten en universiteiten in binnen- en buitenland.
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Omzet  

€ 1.948 miljoen

3.912 medewerkers  

(fte)

29 productievestigingen  

in 10 landen

9.054 leden /  

aandeelhouders

9 miljoen ton  

plantaardige  

grondstof verwerkt
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VESTIGINGEN

 Cosun  

 Sensus  

 CFTC

 Suiker Unie  

 Aviko

 SVZ  

 Duynie Group

 Cosun Biobased Products

  Hoofdkantoren en productievestigingen  

in Nederland, Europa, V.S. en Azië.

VERWAARDING VAN GRONDSTOFFEN
Ons zakelijk succes wordt in belangrijke mate bepaald door 

de benutting van de totale grondstof, wat inhoudt dat we 

alle delen van de plant gebruiken. Dit proces wordt ook wel 

bioraffinage genoemd. De uitdaging is om gelijktijdig meerdere 

componenten te winnen.  

De verwerking van plantaardige grondstoffen is de kern van ons 

bedrijf. Ruim tachtig procent van de agrarische grondstoffen 

(biomassa) die wij verwerken, vindt zijn toepassing in voeding. 

Tien procent gaat naar diervoeding en de rest naar bio-energie 

en biobased producten.

BUSINESSMODEL

Voedingsmiddelenindustrie

OVER COSUN
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De afgelopen jaren hebben we ons activiteitenportfolio heel 

gericht en stap voor stap versterkt. Dat zien we terug in de 

spreiding van de omzet. Naast Suiker Unie - goed voor ruim een 

derde van de concernomzet - levert ook Aviko ruim een derde 

van de omzet. Sensus, SVZ en Duynie nemen samen het overige 

deel voor hun rekening. 

De spreiding blijkt een goede keuze, want in 2015 hebben alle 

onderdelen substantieel bijgedragen aan het resultaat. Met 

onze vijf activiteiten hebben we de volatiliteit in de verschillende 

markten goed kunnen opvangen. We hebben zoals bedoeld 

een stevige bodem in ons resultaat gelegd en een stabiele basis 

gecreëerd voor de bietenprijs na 2017.

INVESTEREN IN WINSTGEVENDE GROEI
Ons doel is rendabel te groeien in bestaande en nieuwe 

activiteiten waarmee we onze plantaardige grondstoffen verder 

tot waarde kunnen brengen. Daarom hebben we in 2015 stevig 

geïnvesteerd in al onze bedrijven, in totaal voor € 109 miljoen. 

We hebben de capaciteit van diverse fabrieken uitgebreid, 

geïnvesteerd in procesoptimalisatie en energiebesparing, in 

R&D-faciliteiten en uiteraard in onze mensen. Zij zorgen er 

immers voor dat alles goed draait. 

 

Om klaar te zijn voor de nieuwe realiteit op de Europese 

suikermarkt, is op drie fronten gewerkt: het marktaandeel, 

de verwerkingscapaciteit en de grondstofvoorziening. Ons 

marktaandeel hebben we vergroot door geïmporteerde 

rietsuiker te leveren aan EU-gebieden met tekorten aan suiker. 

De verwerkingscapaciteit van de Nederlandse suikerfabrieken 

gaan we stapsgewijs de komende jaren vergroten naar 

een niveau van 28.000 ton bieten per dag. Alleen door de 

verwerkingscapaciteit van de fabrieken volledig te benutten, 

KLAAR VOOR DE NIEUWE REALITEIT
De historisch lage suikerprijzen in Europa hebben 

in 2015 onmiskenbaar hun stempel gedrukt op het 

financiële resultaat van Cosun. Dat was als verwacht 

lager dan in 2014 en werkte door in de bietenprijs 

die de coöperatie aan haar leden heeft betaald. Dat 

deze toch hoger is uitgekomen dan we eerder hadden 

ingeschat, is te danken aan de goede operationele 

resultaten van alle activiteiten van Cosun. 

Robert Smith

“Ons doel is rendabel te 

groeien in bestaande 

en nieuwe activiteiten 

waarmee we onze  

plantaardige grondstoffen 

verder tot waarde  

kunnen brengen.”
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Dirk de Lugt 

kunnen we onze kostprijs laag houden. Dat betekent dat Suiker 

Unie meer bieten nodig heeft. Het areaal en het aantal tonnen 

suiker dat van een hectare komt, moeten en kunnen verder 

omhoog. De coöperatie zal haar telers dan ook een goede 

bietenprijs moeten betalen om hen gemotiveerd te houden om 

bieten in hun bouwplan te houden. Een gedeeld belang van 

bietentelers en de coöperatie.

LEDENLEVERINGSBEWIJZEN
Met het verdwijnen van de Europese marktordening voor suiker 

vervalt ook het quotasysteem. Cosun heeft een nieuw, robuust 

systeem ontwikkeld om de teelt van bieten af te stemmen 

op de vraag naar suiker. Daarbij worden teelt en productie 

gestuurd door de mogelijkheden om suiker rendabel te kunnen 

verkopen. Mede op basis van die inschatting wordt elk jaar 

bepaald wat het toewijzingspercentage wordt. Dat kan variëren 

tussen ongeveer 90 en 110 procent. Het nieuwe systeem 

is gebaseerd op het samenvoegen van de aandelen en de 

basisreferentie per lid. Deze omzetting vindt plaats in 2016 en 

vormt de basis voor de toewijzing vanaf 2017. 

NIEUWE REALITEIT
Al is de marktordening nog een jaar van kracht, we leven in 

feite al in de nieuwe realiteit. Onderdeel daarvan is de volatiliteit 

in de Europese suikerprijzen die ook in de toekomst een rol blijft 

spelen. Wat wij daar met ingang van 2017 tegenover stellen 

is de zekerheid van de Cosun minimum bietenprijs die hoger 

is dan de huidige EU-prijs, met daar bovenop de ledentoeslag. 

Plus de mogelijkheid om de bietenteelt uit te breiden, als een 

lid daarvoor voelt. En we zijn vast van plan om onze voorsprong 

in het duurzaam telen en verwerken van suikerbieten te 

behouden. Dit is van belang om onze suiker tegen goede 

prijzen te kunnen verkopen.

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat alle coöperatieve 

suikerfabrieken in Nederland hun krachten hebben gebundeld. 

Een paar jaar later werd de Europese marktordening voor suiker 

van kracht. In de afgelopen vijftig jaar is een solide coöperatie 

ontstaan die stevig genoeg is om ook in de nieuwe realiteit 

succesvol te kunnen ondernemen. 

Dirk de Lugt  Robert Smith 

Voorzitter raad van beheer Voorzitter concerndirectie

Breda, 17 maart 2016

“Al is de marktordening 

nog van kracht, we leven 

in feite al in een nieuwe 

realiteit.”

NIEUWE REALITEITCOSUN IN 2015
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VERSLAG COÖPERATIE
Het resultaat over 2015 is, zoals verwacht, lager dan in 2014, maar beter dan eerder ingeschat. De historisch 

lage suikerprijzen hebben hun invloed doen gelden maar dat is ten dele weer goedgemaakt door de lagere 

kostprijs van Suiker Unie en de resultaatbijdrage vanuit de andere activiteiten. 2016 wordt een overgangs-

jaar naar de periode zonder Europese marktordening voor suiker.

De ledenraad is in 2015 viermaal bijeen geweest. Een 

terugkerend onderwerp was het nieuwe suikersysteem 

dat Cosun heeft ontwikkeld, als opvolger van het EU-

suikersysteem. De basisreferentie en de toewijzing komen 

te vervallen, omdat deze zijn gebaseerd op het EU-systeem. 

Cosun heeft ervoor gekozen om ook afscheid te nemen van 

het bestaande aandelensysteem. In plaats daarvan worden 

ledenleveringsbewijzen (LLB’s) uitgegeven. Elk LLB geeft recht 

op het leveren van één ton suikerbieten, en een leveringsplicht 

van 85% daarvan. De statuten en diverse reglementen 

zijn hierop aangepast. De ledenraad heeft de wijzigingen 

goedgekeurd in zijn vergadering op 10 februari 2016.

BESTUURSZAKEN
Eind mei is Hans Megens, extern lid van de raad van beheer, 

teruggetreden vanwege het bereiken van de maximale 

statutaire leeftijd. In zijn plaats is Sander Wijkstra benoemd.  

De samenstelling van de raad van toezicht is niet veranderd 

tijdens het boekjaar. Ook het aantal ledenraadsleden is niet 

gewijzigd in 2015.

Cosun heeft een jongerenraad. Deze bestaat uit enthousiaste 

jonge mannen en vrouwen die meestal al actief zijn op 

het eigen akkerbouwbedrijf en die de ambitie hebben zich 

ook op andere vlakken te bekwamen, zodat zij op termijn 

mogelijk kunnen doorstromen naar een bestuurlijke functie in 

coöperaties waarvan ze dan lid zijn. De jongerenraad heeft in 

2015 een bezoek gebracht aan Avebe en deelgenomen aan een 

tweedaags programma in Limburg.

Besloten is om binnen enkele jaren de informatievoorziening 

aan de leden geheel langs digitale weg te laten lopen. De 

voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Voordelen zijn dat 

de informatie sneller beschikbaar is, altijd te raadplegen via 

beeldscherm, tablet of smartphone en dat het minder kosten 

met zich meebrengt.

LEDENFINANCIERING
Cosun heeft in 2015 een eigen ledenfinanciering 

geïntroduceerd. Leden die een uitkering op basis van de UB/

BBU hebben aangevraagd, konden de uitkering of een deel 

COSUN IN 2015
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OVERZICHT LEDEN EN AANDELEN

daarvan inleggen in deposito’s met een looptijd van tussen de 

twee en vijf jaar. In totaal is er zo’n € 15 miljoen ingelegd. Dit 

wordt geïnvesteerd in eigen ondernemingen, bijvoorbeeld in de 

capaciteitsuitbreiding van de suikerfabrieken. Deze spaarvorm 

slaat goed aan bij onze leden en wordt dan ook voorgezet.

In 2016 zijn er twee momenten waarop leden kunnen inleggen 

op deposito’s met twee, drie, vier of vijf jaar looptijd. De eerste 

mogelijkheid is in april om een deel van het bietengeld vast te 

zetten. Deze optie staat open voor alle leden, mits ze minimaal 

€ 2.500,- willen inleggen. De tweede mogelijkheid is voor 

leden die in 2016 een UB-uitkering aanvragen, met dezelfde 

ondergrens. 

COSUN-SUIKERSYSTEEM
De coöperatie wil groeien in alle bedrijfsactiviteiten. Voor de 

suiker zien we groeimogelijkheden, mede door de afschaffing 

van de Europese quota. We bieden leden de mogelijkheid naar 

rato mee te groeien. Het systeem biedt ons de mogelijkheid 

om het volume suikerbieten zelf te reguleren, op basis van 

inschatting van de structurele afzetmogelijkheden voor suiker. 

Leden kunnen LLB’s aanvragen op basis van hun huidige 

basisreferentie. Omdat aandelen en basisreferentie worden 

geïntegreerd en de drie-uit-vijfsystematiek wordt afgeschaft, 

wordt het nieuwe systeem simpeler dan de huidige werkwijze. 

Telers die willen uitbreiden, kunnen inschrijven op nieuw uit te 

geven LLB’s. Deze worden in augustus toegewezen waardoor 

met ingang van teeltseizoen 2017 meer bieten kunnen worden 

geleverd. Overdracht van rechten van het ene naar het andere 

lid blijft mogelijk in het nieuwe systeem.

Met de introductie van het eigen suikersysteem wordt nog een 

aantal zaken aangepast. Zo gaat de kwaliteitsstandaard voor het 

suikergehalte naar 17% en die voor de winbaarheid naar 91. 

De partijpremie verdwijnt, de premie voor vroege levering wordt 

wat verhoogd en die voor late levering gaat pas in op  

1 december, maar loopt dan wel wat sneller op dan voorheen.

COÖPERATIE

PER 31-12-2015 PER 31-12-2014

AFDELING / KRING Aantal leden Aantal aandelen Aantal leden Aantal aandelen

Zeeuwsch-Vlaanderen 736 8.870 742 8.907

Zeeland-Midden 630 7.807 642 7.884

Zeeland-Noord 340 4.638 350 4.673

Goeree-Overflakkee 215 3.538 222 3.616

West-Brabant 803 9.636 813 9.648

Zuid-Hollandse Eilanden 325 5.010 327 4.990

Holland-Midden 256 4.100 259 4.168

Kop van Noord-Holland 406 7.210 410 7.351

Oostelijk Flevoland 375 9.476 385 9.563

Noordoostpolder 618 9.747 622 9.781

Friesland 267 4.795 271 4.807

Groningen 1.045 20.621 1.052 20.637

Drenthe/Overijssel-Noord 969 22.571 994 22.623

Overijssel-Zuid/Gelderland 305 3.862 318 3.923

Oost-Brabant + Limburg (CSV COVAS) 1 28.061 1 28.061

Zuidelijk Flevoland 150 4.914 153 4.946

7.441 154.856 7.561 155.578

B-leden CSV COVAS per 1-05-2015 1.613 1.650

TOTAAL leden Cosun 9.054 9.211

COSUN IN 2015

7

COSUN SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015



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 

In miljoenen € (tenzij anders vermeld) 2015 2014

FINANCIEEL

Netto-omzet 1.948 2.115

Bedrijfsresultaat 59 110

Recurring EBITDA* 167 202

Nettoresultaat 46 79

Kasstroom uit operationele activiteiten 54 172

Investeringen in vaste activa 109 112

Groepsvermogen 1.165 1.257

Groepsvermogen in procenten van balanstotaal 66 63

Gemiddelde hectareopbrengst bietenteelt in Nederland (in euro) 3.301 4.354

Quotumbietenprijs (in euro)** 43,01 50,18

Ledentoeslag 69 108

SOCIAAL

Gemiddelde personeelsbezetting*** 3.912 3.799

Ziekteverzuim (in procenten) 3,9 3,8

Aantal verzuimongevallen (per 1.000 medewerkers) 24 26

OMGEVING

Directe CO2 emissie (in ton, per ton product) 0,22 0,22

Watergebruik (in m3, per ton product) 2,6 2,3

Restmateriaal (in ton, per ton product) 0,06 0,05

*  Recurring EBITDA betreft het operationele resultaat vóór afschrijving en amortisatie en geschoond voor verkochte activiteiten en incidentele resultaten.
**  Per ton bij gemiddeld suikergehalte en gemiddelde winbaarheid.
***  Gemiddeld aantal medewerkers in fte.
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de resultatenrekening verantwoord en beïnvloedt daarmee  

ook het in dit overzicht gepresenteerde bedrijfsresultaat en  

nettoresultaat.
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RESULTATEN 2015
Cosun realiseerde in 2015 een beter resultaat dan verwacht, 

maar het daalde wel ten opzichte van 2014.

De omzet was met € 1.948 miljoen 8% lager dan in 2014. 

Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 59 miljoen, tegen € 110 

miljoen in 2014. De omzet en het resultaat van Suiker Unie 

daalden aanzienlijk als gevolg van lagere suikerprijzen. Dit 

werd deels gecompenseerd door een hoger resultaat uit de 

andere activiteiten. 

De recurring EBITDA (operationeel resultaat voor afschrijving 

en amortisatie, exclusief incidentele resultaten) was € 167 

miljoen tegen € 202 miljoen in 2014. Door het lagere resultaat 

daalde ook de ledentoeslag, die voor 2015 uitkomt op € 69 

miljoen (2014: € 108 miljoen). Ondanks de lage suikerprijzen 

in de EU kon toch een redelijke bietenprijs worden betaald. De 

ledentoeslag is als grondstofkosten verwerkt in het reguliere 

bedrijfsresultaat. Hiermee komt het nettoresultaat uit op € 46 

miljoen (2014: € 79 miljoen). 

INVESTERINGEN
De investeringen in vaste activa (inclusief immateriële activa) 

bedroegen € 109 miljoen (2014: € 112 miljoen). De inves- 

teringen in de suikeractiviteiten zijn vooral gericht op verdere 

uitbreiding en flexibilisering van de productiecapaciteit, naast 

reguliere vervangingsinvesteringen. In 2015 is onder andere 

geïnvesteerd in vernieuwing van de procesautomatisering in de 

suikerfabrieken, uitbreiding van de diffusiecapaciteit in  

Vierverlaten en Anklam en vergroting van de verdampings- 

capaciteit in Dinteloord. Bij Aviko is geïnvesteerd in vergroting 

en verdere flexibilisering van de productiecapaciteit van 

fritesfabrieken. Daarnaast is gestart met de bouw van het 

Cosun Innovation Center dat naar verwachting in de tweede 

helft van 2016 in gebruik zal worden genomen. Verder zijn 

vervangingsinvesteringen en capaciteitsuitbreidingen bij Sensus, 

SVZ en Duynie uitgevoerd.

FINANCIERING
De totale financieringskosten in 2015 komen uit op € 6 miljoen, 

dit is iets hoger dan in 2014. In 2015 is de één na laatste tranche 

van de schuld aan institutionele beleggers afgelost. Ook is een 

aanzienlijk bedrag uitbetaald aan de leden in het kader van de 

UB/BBU-regelingen. Deze betalingen zijn uit de eigen middelen 

gedaan. Een aanvullende financieringsbron is gecreëerd met de 

introductie van het Cosun Ledenfinancieringsprogramma dat 

uitsluitend voor leden van Cosun toegankelijk is. Leden hebben 

de mogelijkheid om jaarlijks een deel van de betalingen in het 

kader van het bietengeld of de UB/BBU-regeling om te zetten 

in een lening aan de coöperatie met een looptijd variërend 

van twee tot en met vijf jaar. In 2015 is ongeveer € 15 miljoen 

ingelegd door leden.
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VOORUITZICHTEN
De volatiliteit van prijzen van agrarische producten heeft grote 

invloed op het resultaat van Cosun. De effecten van de lage 

Europese suikerprijs in 2015 zijn duidelijk zichtbaar in het resultaat 

van de suikeractiviteiten van dat jaar. In 2016 wordt een verdere 

daling van het resultaat van Suiker Unie verwacht. Dit is een gevolg 

van een hogere kostprijs vanwege de korte campagne in 2015 en 

de nog steeds lage verkoopprijzen van suiker in Europa en op de 

wereldmarkt. Toch zullen de suikeractiviteiten ook in het lopende 

boekjaar nog steeds een positief bedrijfsresultaat realiseren. Voor 

Aviko wordt ten opzichte van 2015 een verdere stijging van 

het resultaat verwacht door dalende kosten. Ook het resultaat 

van Sensus zal, door de vergroting van het volume, licht stijgen. 

Het resultaat van SVZ daarentegen zal beperkt dalen, rekening 

houdend met een iets lagere afzet. Voor Duynie verwachten we 

dat de resultaten in 2016 opnieuw zullen verbeteren door een 

hogere afzet en marge. 

Cosun blijft het lopende jaar onverminderd investeren in 

versterking van onze marktpositie in de verschillende segmenten. 

Dit doen we deels door investeringen in autonome groei, 

efficiencyverbeteringen en innovatie, en waar mogelijk door 

strategische acquisities. We verwachten dat het personeelsbestand 

gedurende 2016 niet sterk zal wijzigen. 
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■■  Kwaliteitsverrekeningen (gebaseerd op suikergehalte en 
winbaarheidsindex van de bieten)

■■

  

Ledentoeslag (afhankelijk van de resultaten van de coöperatie)
■■  Basisprijs (afgeleid van de EU minimumprijs)

BIETENPRIJS
De ledentoeslag wordt uitgekeerd als onderdeel van de 

quotumbietenprijs. Binnen de toewijzing is in 2015 5% 

surplusbieten als quotumbieten afgerekend. In 2014 was 

dit 7%. De basisprijs voor quotumbieten van € 26,25 per 

ton is gebaseerd op de EU-minimumprijs en is gelijk aan die 

van 2014. De ledentoeslag kwam uit op € 12,25 per ton 

(2014: € 18,50). Per saldo is de ledenprijs voor quotumbieten 

daarmee vastgesteld op € 38,50 bij 16% suikergehalte en 

een winbaarheidsindex van 87. Bij gemiddelde winbaarheid en 

gemiddeld gehalte komt de ledenprijs voor quotumbieten uit 

op € 43,01. Voor de surplusbieten boven de toewijzing wordt 

gemiddeld € 27,89 betaald. In seizoen 2015 is in Nederland een 

gemiddelde opbrengst van 13,9 ton suiker per hectare behaald. 

Dat is minder dan in het topjaar 2014 (15,1 ton/ha), maar nog 

steeds ruim boven het meerjarig gemiddelde. De gemiddelde 

opbrengsten voor de Nederlandse bietenteler komen uit op 

€ 3.301 per hectare. Door de lagere ledentoeslag en lagere 

hectareopbrengst is dit € 1.053 lager dan voorgaand jaar.

Quotumbietenprijs Prijs in € per ton
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GECONSOLIDEERDE BALANS
(na resultaatbestemming; in miljoenen €)

31-12-2015 31-12-2014

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 123,9 137,2

Materiële vaste activa 604,3 577,1

Financiële vaste activa 24,9 28,2

753,1 742,5

Vlottende activa

Voorraden 633,8 605,8

Vorderingen en overlopende activa 290,9 280,4

Liquide middelen 95,1 370,5

1.019,8 1.256,7

Totaal activa 1.772,9 1.999,2

PASSIVA

Groepsvermogen

Eigen vermogen 1.140,6 1.230,5

Minderheidsbelang derden 24,3 26,3

1.164,9 1.256,8

Voorzieningen 77,0 84,1

Langlopende schulden 68,1 59,5

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen en schulden met een financieringskarakter 12,8 61,0

Overige schulden en overlopende passiva 450,1 537,8

462,9 598,8

Totaal passiva 1.772,9 1.999,2

COSUN IN 2015
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(in miljoenen €)

GECONSOLIDEERDE 
WINST-EN-VERLIESREKENING

OVER HET JAAR 2015 2014

Netto-omzet 1.947,7 2.114,5

Wijziging in voorraden gereed product 21,4 21,9

Overige bedrijfsopbrengsten 17,6 20,5

Som der bedrijfsopbrengsten 1.986,7 2.156,9

Heffingen inzake EU-regelingen 11,0 11,0

Kosten van grond- en hulpstoffen 1.211,1 1.337,8

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 350,6 351,0

Personeelskosten 255,0 250,9

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 97,6 91,3

Andere waardeveranderingen op immateriële en materiële vaste activa - 2,4

Overige bedrijfskosten 2,2 2,6

Som der bedrijfslasten 1.927,5 2.047,0

Bedrijfsresultaat 59,2 109,9

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2,0 4,2

Rentelasten en soortgelijke kosten -/-        8,1 -/-        7,8

Totaal financiële baten en lasten -/-        6,1 -/-        3,6

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 53,1 106,3

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -/-        7,8 -/-      27,4

Resultaat deelnemingen 0,0 0,5

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 45,3 79,4

Aandeel derden in resultaat 0,2 -/-        0,3

Nettoresultaat 45,5 79,1
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ACTIVITEITEN
In 2015 waren de marktomstandigheden voor SUIKER UNIE 
- zoals verwacht - buitengewoon lastig. Dankzij de relatief 

gunstige kostprijs- en marktpositie is toch een, naar omstandig- 

heden, goed resultaat behaald. Suiker Unie presteerde naar  

verhouding beter dan de meeste concurrenten in de suiker- 

markt. Tot het laatste kwartaal 2015 zette de daling van 

suikerprijzen op de wereldmarkt door, waarna een lichte stijging 

optrad. Weliswaar nam de consumptie wereldwijd toe met 

1,5 à 2 procent, maar de suikervoorraad in de wereld is fors. 

Bovendien was er sprake van een verscherpte concurrentie in 

de Europese suikermarkt. Hierdoor daalden de prijzen in Europa 

naar het laagste niveau ooit. 

De Nederlandse suikerfabrieken hebben een relatief korte (99 

dagen) maar goede campagne gedraaid. In totaal is 790.000 

ton suiker geproduceerd. Vanwege de grote suikerproductie 

in campagne 2014 is circa 190.000 ton suiker in het kader 

van de suikermarktordening doorgeschoven. Deze suiker is 

daarmee aangemerkt als de eerste quotumsuiker van campagne 

2015. Ook de fabriek in Anklam (Duitsland) heeft een prima 

campagne gedraaid en een positief resultaat gerealiseerd.

De afzetmarkten voor pulp en melasse waren goed, wel was 

er minder pulp beschikbaar door het lagere volume aan bieten 

dat deze campagne is verwerkt. De biomassavergisters die uit 

bietenresten en -pulp groen gas produceren, draaien goed. 

Inmiddels levert Suiker Unie ruim 33,5 miljoen m3 groen gas aan 

circa 24.000 huishoudens in Nederland en Duitsland, en rijdt 

een deel van het wagenpark op dit eigen gas.

AVIKO heeft het resultaat in 2015 verder weten te verbeteren, 

mede dankzij een hogere afzet tegen goede verkoopprijzen. 

In Europa nam de afzet van aardappelspecialiteiten 

toe. Daarbuiten groeide de afzet van zowel frites als 

aardappelspecialiteiten, vooral in Azië. Vooral in West-Europa 

deden hogere toegevoegde waarde producten het goed.  

De fritesconsumptie is hier al langere tijd stabiel. In Centraal- 

en Oost-Europa laat de fritesconsumptie wel een lichte groei 

zien. Aviko verwacht dat deze verder zal stijgen door de 

toegenomen koopkracht in deze gebieden. Mede door de 

gunstigere kostprijs, verbeterde de marge. Het resultaat van 

de granulaat- en vlokkenactiviteit bleef iets achter bij dat van 

het voorgaande jaar, maar de afzet vanuit Europa nam toe. 

Bij de Chinese vlokkenactiviteit daalde het resultaat door de 

margedruk in de lokale markt. In 2015 zijn stappen gezet om 

de kwaliteit van de omzet te verbeteren en is het programma 

Fit for Growth gestart. Het doel van dit programma is om de 

kosten te verlagen en de productie in de fabrieken te verhogen. 

Daarnaast zijn er meer aardappelen tegen contractprijzen 

ingekocht. Dit draagt bij aan de stabilisatie van het resultaat. 

COSUN IN 2015
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SENSUS realiseerde een wat lager resultaat dan in 2014 

toen eenmalige baten in het resultaat waren opgenomen. 

Door toenemende concurrentie staan de verkoopprijzen van 

inuline en daarmee de marges onder druk. Afzet en omzet 

namen toe in een markt die zich kenmerkte door een scherpere 

concurrentie enerzijds en een stijging van het aanbod aan 

alternatieven anderzijds. In zowel Europa als Amerika hebben 

klanten belangstelling om met inuline het suikergehalte in 

producten te verlagen. De afzet in Europa nam toe doordat de 

export van op melkpoeder gebaseerde babyproducten naar Azië 

groeide. De afzet van inuline voor toepassing in diervoeding 

liet een opvallende stijging zien. Daarnaast werkt Sensus aan 

voedingsvezels op basis van cichoreipulp. 

In seizoen 2015 is meer cichorei verwerkt dan in 2014, ondanks 

de latere start van de campagne. Het inulinegehalte in de 

wortels was wel duidelijk lager dan in voorgaande jaren. Om 

in de groeiende vraag naar inuline te kunnen voorzien, wil 

Sensus de opbrengst uit cichorei de komende tien jaar verhogen 

naar 10 ton inuline per hectare. Om de telers te helpen heeft 

Sensus in 2015 een speciaal teeltondersteuning programma 

ontwikkeld. 

SVZ boekte een stabiel resultaat, vergelijkbaar met dat van 

2014. Het afzetvolume lag lager, terwijl de omzet nagenoeg 

gelijk bleef. In de Europese markt werden betere resultaten 

behaald; in Amerika bleef het resultaat iets achter. De vraag 

naar vruchtensappen neemt af, maar die naar groentesappen 

neemt juist toe. Om de productie te optimaliseren, is besloten 

een van de kleinere fabrieken in Polen te sluiten. De productie 

ervan is overgebracht naar de hoofdproductielocatie van SVZ in 

Polen. 

In Europa ligt het accent op rood fruit (frambozen, aardbeien, 

kersen en bessen). Groenten als rode biet, boerenkool en 

komkommer worden vanwege de gezondheidstrend steeds 

vaker aan fruitsappen toegevoegd en deden het daarom goed, 

ook in Amerika. In Japan, de belangrijkste afzetmarkt voor SVZ 

in Azië, bleef de afzet van groentesapconcentraten stabiel. 

Inmiddels komt er ook vraag naar groentesappen en fruitpuree 

van andere Aziatische landen. Dat biedt SVZ hier groeikansen.

ACTIVITEITENCOSUN IN 2015
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DUYNIE wist ondanks een lagere afzet en omzet het resultaat 

sterk te verbeteren. Dat geldt voor alle activiteiten binnen de 

groep, die zich toelegt op het verwaarden van organische 

bijproducten uit de levensmiddelenindustrie. De integratie van 

eerdere acquisities en stroomlijning van de ondersteunende 

afdelingen hebben bijgedragen aan verdere verlaging van de 

kosten. 

De laatste jaren is Duynie fors gegroeid door overnames. 

Vooral in diervoeding heeft de groep een stevige Europese 

positie opgebouwd. In 2015 heeft Duynie Feed zich 

aangesloten bij SecureFeed waarmee ze voldoet aan de 

verscherpte voedselveiligheidseisen die de zuivelsector vanaf 

2016 stelt aan veevoederleveranciers. Daarnaast zijn nieuwe 

toepassingen voor coproducten ontwikkeld. Daarmee kan de 

groep de hele aanvoer van coproducten verwerken, wat de 

afzetmogelijkheden vergroot. 

Het resultaat van de zetmeelactiviteiten herstelde zich in 

2015. De efficiency in de fabrieken is verbeterd, evenals de 

kwaliteit van de producten. De afzet van boorzetmeel voor 

de olie-industrie bleef achter door de lagere olieprijzen. 

De afzet naar de biogasindustrie nam toe. De verminderde 

afzetmogelijkheden in de veevoedersector hadden tot gevolg 

dat er meer coproducten werden aangeboden voor vergisting. 

De activiteit NEW BUSINESS (inclusief Cosun Biobased 

Products) ontwikkelt functionele ‘groene’ chemicaliën en 

materialen op basis van plantaardige grondstoffen. Het 

antikalkmiddel CMI is een milieuvriendelijk alternatief voor 

gebruik in bijvoorbeeld reinigingsmiddelen. In de industrie 

wordt het gebruikt om proceswater en koelwater te 

behandelen. Bredere toepassing kan groeikansen bieden. 

Ook met BetaFib®, een micro-cellulosevezel uit plantaardige 

reststromen, is vooruitgang geboekt. Na positieve ervaringen 

met de productie van kleine hoeveelheden, wordt de productie 

in 2016 opgeschaald. In het verslagjaar zijn de meest kansrijke 

mogelijkheden geïdentificeerd voor nieuwe producten en 

toepassingen. 

In 2015 ontving Cosun Biobased Products - samen met zes 

Europese partners - subsidie voor het project Pulp2Value. Met 

het project - dat loopt tot 2019 - willen we aantonen dat een 

integraal en rendabel raffinagesysteem voor suikerbietenpulp 

te realiseren is. In diverse processtappen worden hoogwaardige 

componenten gewonnen die toegepast kunnen worden in 

onder andere reinigingsmiddelen, producten voor persoonlijke 

verzorging, olie- en gaswinning, verf en beits maar ook in 

voeding. 
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