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I din hand håller du en sammanfattning av Royal Avebes integrerade årsredovisning för verksamhetsåret 
2019/2020. Vi rapporterar om finansiella resultat och vår hållbarhetsstrategi.  

FÖRORD

Mycket går bra och vissa saker måste bli bättre. I centrum finns 
vår strategi Binda & Bygga 2.0, som är en fortsättning på den 
strategi som vi har haft sedan 2013. Med tiden  
har vi blivit mer konkreta i vad vi vill och inte vill göra. 
Dessutom har vi blivit mer ambitiösa. Det är viktigt att hålla ett 
vakande öga på utvecklingen på marknaden, och utifrån detta 
göra anpassningar utan att förlora målet ur sikte. 
 
Den 11 november 2019 var Avebes 100 års jubileum och detta 
har vi firat hela året med olika festligheter. Detta fantastiska 
jubileumsår avslutade vi med ett symposium den 14 november, 
där vi fick epitetet ”Royal”.  
En beteckning som vi bär med stolthet! 

I början av 2020 bröt coronapandemin ut. Vi har ägnat stor 
uppmärksamhet åt samarbetet och kommunikationen med 
vårt tillsynsråd, våra medlemmar och medarbetare, men även 
med våra kunder, leverantörer, vårt företagsråd samt 

fackföreningarna. Jag är imponerad av våra medlemmars och 
medarbetares enorma engagemang för att tillsammans ta oss 
igenom dessa tider på bästa möjliga sätt. Trots en måttlig skörd 
och coronavirusutbrottet, har Avebe presterat mycket bra i år. 

Bert Jansen  - CEO Avebe

”14 NOVEMBER  
FICK VI  

EPITETET ”ROYAL”. 
 EN BETECKNING SOM VI  

BÄR MED STOLTHET!”
Bert Jansen
CEO Avebe
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HUR AVEBE TILLFÖR VÄRDE, 
BÅDE NU OCH FRAMÖVER

DISTRIBUTION

UTVECKLING

KUND/ 
KONSUMENT

205,5 miljoner euro 
egna tillgångar

39,1 miljoner euro  
på investeringar 

1 326  
medarbetare

6 
produktionsanläggningar

vattenförbrukning, 
37 % förnybar energi och 

ansvarsfulla inköp 

samarbete och kontakt  
med viktiga intressenter

ODLA

MÄNSKLIGT

NATURLIGT

PRODUK-
TION

FINANSI-
ELLT

SOCIALT kooperativ
med 2 280

nederländska 
och tyska jordbrukare

909 odlare 
deltar 
i Optimeel

distribution till kunder
globalt

vattenbesparings-
projekt DUCAM 
operativt i 
Ter Apelkanaal

26 %  
industriella 
marknaden

7 % 
foder

PRODUKTION

Vi har en positiv inverkan och 
strävar efter att utöka värdet  
som vi utvinner ur potatisen  
och samtidigt minimera vår 
miljöpåverkan.

67 %  
livsmedel
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MOT 
MER VÄRDE

TILLVÄXT INOM
BRA LIVSMEDEL

MARKNADSINRIKTAD HÅLLBAR
POTATISODLING

MINSKNING AV VÅRT 
EKOLOGISKA FOTAVTRYCK

ARBETA TILLSAMMANS 
FÖR KUNDEN

96,15 euro  
prestationspris

Avebe vill göra en positiv 
inverkan på kort och lång sikt. 

Med våra strategiska mål 
och aktiviteter i kedjan, fokuserar vi på 

långsiktigt värdeskapande. Vår inverkan 
på lång sikt kopplar vi till 

FN:s globala mål för hållbar utveckling 
(SDG, Sustainable Development Goals)
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5 | ARBETA TILLSAMMANS FÖR KUNDEN

 
AVEBE- 
HUSET  

1 | MOT MER VÄRDE

STRATEGI OCH MÅL 

Ambitionen att minska miljöpåverkan motiverar allt fler människor och företag att medvetet välja växtbaserade livsmedel.  
Detta är en viktig stimulans för det värdeskapande som Avebe eftersträvar. Vår strategi Binda & Bygga 2.0 fastställer 
riktlinjerna för hållbar tillväxt de närmaste åren. 

PRESTATIONSPRIS 
Vårt strategiska mål är att öka prestationspriset för våra medlemmar till  
95 euro per ton potatis till 2023. Prestationspriset är avkastningsvärdet per ton, 
som vi avpassar för ett ton potatis med en stärkelsehalt på 19 %.  
Detta mål vill vi uppnå genom tvärfunktionellt samarbete mellan de olika 
avdelningarna inom Avebe.
 
BINDA & BYGGA 2.0 
Tillsammans med andra vill vi erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för 
livsmedel, foder och industriella tillämpningar. På denna grund för samarbete står 
tre pelare: tillväxt inom bra livsmedel, marknadsorienterad hållbar potatisodling 
och minska vårt ekologiska fotavtryck, med tydliga mål för 2023.  

Tillsammans utgör mål, fundament och pelare ”Avebe-huset” för att förverkliga 
vår strategi. I denna sammanfattning beskriver vi våra prestationer för varje 
pelare.  

2 |  TILLVÄXT  
INOM BRA  
LIVSMEDEL 

3 |  MARKNADS- 
INRIKTAD 
HÅLLBAR 
POTATISODLING

4 | MINSKNING  
 AV VÅRT 
 EKOLOGISKA 
 FOTAVTRYCK
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FEM INGREDIENSER
FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Vi strävar efter den bästa lösningen för alla intressenter:
våra odlare, våra kunder och våra medarbetare. Detta kallar
vi ”delat värde”. 

MÅL 2023 | ÖKA PRESTATIONSPRISET TILL 95 EURO PER TON POTATIS 
UNDER NORMALA SKÖRDEFÖRHÅLLANDEN. 

1 | MOT MER VÄRDE

Tillföra allt mer värde med våra hälsosamma, näringsrika,
miljövänliga och växtbaserade potatisingredienser.

MÅL 2023 |  VÄRDET FÖR LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM ANVÄNDS I 
VÄXTBASERADE OCH MILJÖVÄNLIGA SLUTPRODUKTER HAR FEMDUBBLATS 
JÄMFÖRT MED 2017/2018.

2 | TILLVÄXT INOM BRA LIVSMEDEL

Vi står för en hållbar livsmedelskedja där våra medlemmar
odlar en råvara av hög kvalitet på ett hållbart och transparent sätt.

MÅL 2023 | 10 % MINDRE MILJÖPÅVERKAN PER HEKTAR.  
UTVINNA 10 % MER POTATISSTÄRKELSE OCH POTATISPROTEIN FRÅN EN HEKTAR. 
10 % MINDRE CO2-UTSLÄPP PER TON POTATISSTÄRKELSE. 3 000 HEKTAR AV 
AREALEN ÄR ÖRONMÄRKT FÖR NYA SORTER.

Vi förbättrar våra produktionsprocesser genom att fokusera på 
energibesparing och att bli miljövänligare, sänka vattenför-
brukningen och minska avfallsflöden som tara och slam.  

MÅL 2023 | 12 % MINDRE CO
2
-UTSLÄPP TOTALT OCH PER TON PRODUKT JÄM-

FÖRT MED 2017/2018. 20 % LÄGRE VATTENFÖRBRUKNING TOTALT JÄMFÖRT 
MED 2017/2018. 25 % MINSKNING AV AVFALLSFLÖDEN FRÅN BÅDE TARA OCH 
AVLOPPSSLAM JÄMFÖRT MED 2017/2018.

Engagerade och motiverade medarbetare som fortsätter att lära och  
tillsammans sätter kunden i fokus. 

MÅL 2023 | >7,5 POÄNG BÅDE VAD GÄLLER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG 
OCH ENTUSIASM. ETT OLYCKSFALLSFREKVENSINDEX UNDER 0,5.  
8 KRITISKA INTEGRERADE PROCESSER HAR FÖRBÄTTRATS SEDAN 2018/2019.

3 | MARKNADSINRIKTAD, 

4 | MINSKNING AV VÅRT 

5 | ARBETA TILLSAMMANS 
FÖR KUNDEN

HÅLLBAR POTATISODLING

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK
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 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Bruttoomsättning 611,2  610,6 613,9 

Nettoomsättning 570,6  574,3 576,6 

Företagsresultat 13,7  11,4 16,6 

Räntekostnader 3,7  5,3 7,4 

Kooperativt resultat efter skatt  8,7  5,2 7,8 

Avskrivningar 33,5  33,3 30,4 

Investeringar materiella fasta tillgångar 39,1  45,4  55,0 

Gruppkapital 205,5  203,7 203,6 

Främmande kapital inklusive avsättningar 284,9   269,7 263,1 

Summa tillgångar 490,4  473,4 466,7 

Gruppkapital i % av totalt kapital 41,9  43,0 43,6  
Nettokassaflöde innan finansieringsinsatser -2,2   0,4  -40,4

Nettoskuld 161,8  152,7 148,5 

Personalkostnader1 111,0  107,0 106,7 

Antal medlemmar kooperativet 2 280 2 225 2 268 

Antal emitterade aktier  101 455  101 455 101 455 

Prestationspris (EUR/ton)2 96,15  96,63 85,81 

NYCKELSIFFROR

1 Inklusive förändringar i ersättningar till anställda
2  Prestationspriset består av betalningarna för levererad potatis plus nettoresultatet delat med andelar levererat tonnage av medlemmar. 
   Beräknas efter en stärkelsehalt på 19 % (vikt under vatten på 470 gram).

i miljoner euro (i förekommande fall)
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MOT MER VÄRDE 
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Avebes övergripande mål är att skapa värde för våra 
odlare, kunder och medarbetare. Detta gör vi på ett 
marknadsorienterat, innovativt och hållbart sätt. 
Som ett odlarkooperativ och med en egen 
odlingsverksamhet och ett eget innovationscenter, 
spelar vi en viktig roll i hela kedjan: från jord till 
bord. På så sätt arbetar vi tillsammans för en 
höjning av prestationspriset. 

HÅLLBART PARTNERSKAP 
Transparent rapportering om våra samhällseffekter 
i förhållande till våra ekonomiska resultat är 
grunden för ett hållbart partnerskap med kunder 
och leverantörer. Våra samarbeten med ABN AMRO 
och Rabobank är goda exempel på detta. Båda 
banker tillhandahåller finansiering baserad på 
hållbarhetskriterier. I september 2020 kom vi 
överens om en refinansiering, bland annat till följd 
av Avebes första integrerade årsrapport. 

”Budskapet som ett företag  
sänder med en integrerad  

årsrapport, är att  
finansiella och sociala  
resultat är likvärdiga.  

Avebe ger detta ännu mer  
kraft genom att koppla  

konkreta hållbarhetsmål till  
finansieringen.”

Floor van der Heijden,   
Associate Director Sustainability Advisory, ABN AMRO 
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TILLVÄXT INOM BRA LIVSMEDEL
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Världens befolkning och välstånd växer, vilket 
betyder att stora konsumentgrupper äter mer mat 
med en större miljöpåverkan, som kött, fisk och 
andra animaliska produkter. Intresset för mat och 
hälsa ökar också. Transparens, ersättningen av 
animaliska och allergena ingredienser och hållbar 
produktion: det är vad som gör livsmedel till bra 
livsmedel.

INNOVATION 
Stärkelsepotatis är en källa som innehåller många 
hållbara ingredienser för olika livsmedelskategorier: 
från substitut till kött och köttprodukter till 
växtbaserade mejeriprodukter och konfektyrvaror 
samt proteinrika drycker och livsmedel. R&D och 
innovation är grunden för att utnyttja 
stärkelsepotatisen till 100 %.

CLEAN LABEL
Avebe har innovativa processer för att utvinna 
specifika stärkelseprodukter och proteiner från 
potatisen. Dessa kan ersätta traditionella 
ingredienser som många människor är allergiska 
mot, som gluten. Dessutom levererar Avebe 
livsmedelsingredienser för produktion av livsmedel 
utan E-nummer (clean label).

MINDRE CO₂-UTSLÄPP
Det senaste året har vi, med våra ”Good Food”-
ingredienser, undvikit utsläpp av cirka 120 000 ton 
CO₂ hos våra kunder, genom bl.a. kött- och mejeris-
ubstitut. Det är mer än hälften av den CO₂ som 
Avebe producerar på egen hand under ett år.
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MARKNADSINRIKTAD 
HÅLLBAR POTATISODLING
Tillsammans med medlemmarna, arbetar 
kooperativet på en framtidssäker stärkelse-
potatisodling. Detta tillgodoser efterfrågan på 
marknaden med innovativa produkter och 
ingredienser med mervärde, som minskar 
miljöpåverkan. Utgångspunkten för odlingen är en 
högre avkastning med färre bekämpningsmedel 
och utsläpp av växthusgaser.

UTVECKLING AV STARKA POTATISSORTER 
Averis Seeds B.V., ett dotterbolag till Avebe, 
utvecklar starka stärkelsepotatissorter som är 
resistenta mot växtsjukdomar samt förändrade 
väderförhållanden och som kan lagras längre. 
Averis undersöker även, tillsammans med Avebe 
Agro, vilka sorter som ger en maximal avkastning 
av stärkelse och protein med mindre kväve. 

ODLARMÖTEN
För närvarande är drygt 900 nederländska och 
tyska potatisodlare anslutna till Optimeel, vårt 
odlingsoptimeringsprogram för att förbättra 
stärkelsepotatisodlingens avkastning. Tillsammans 
utgör de drygt hälften av Avebes totala areal. Avebe 
har fem test- och demofält, där vi regelbundet 
ordnar odlarmöten. På grund av coronakrisen, 
tillgängliggjorde tyska och nederländska Agro-
team all information om test- och demofälten 
online i maj 2020. 

”Avebe ger en högre 
avkastning för odlare genom 

produktutveckling och marknadsföring. 
Dessutom hjälper Avebe odlare att 
förbättra odlingen via Optimeel.”

Jan-Wilhelm Schorling,  
jordbrukare i Sachsen-Anhalt (Tyskland) 
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MINSKNING AV VÅRT 
EKOLOGISKA FOTAVTRYCK
Genom att använda ny teknik, förnybar energi och 
genom att förbättra våra processers effektivitet, 
minskar Avebe sitt ekologiska fotavtryck. Att minska 
våra CO2-utsläpp, minimera vår vattenförbrukning 
och minska avfallsflödena är viktiga mål för att 
minska vår klimatpåverkan. 

DUCAM
Innovation bidrar till att uppnå dessa mål, som 
DUCAM (Duurzaam Concentreren van Aardappelsap 
met Membranen, Hållbar koncentrering av 
växtvatten med membran). Detta är en 
energieffektiv process för att utvinna protein ur 
växtvatten. Den bidrar till vår ambition att minska 
våra CO2-utsläpp och använda mindre vatten.

SOLPARKER
Genom att bygga solparker på våra tidigare 
flödesfält, bidrar Avebe, tillsammans med andra, till 
produktionen av förnybar energi, utan att skada 
värdefull natur- och jordbruksmark.

VATTENREDUKTION
Vår vattenförbrukning har minskat markant:  
4,3 miljoner m3 mindre jämfört med 2017/2018.  
Detta beror främst på att vi har flyttat en del av 
produktionen från Ter Apelkanaal till Foxhol, vilket 
betyder att vi behöver mindre  
utspädningsvatten.
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ARBETA TILLSAMMANS FÖR KUNDEN
På Avebe sätter vi kunden främst. Dem tillgodoser vi 
på ett ansvarsfullt sätt med fokus på människor och 
miljö. För detta behöver vi engagerade, friska och 
vitala medarbetare. Kedjeansvar och goda 
anställningsförhållanden tycker vi också är mycket 
viktiga.

TVÄRFUNKTIONELLA TEAM 
Vi tycker även det är viktigt att våra medarbetare är 
vitala, kan utvecklas och känner sig delaktiga i 
Avebe. Inom Avebe arbetar representanter från olika 
avdelningar tillsammans i tvärfunktionella team för 
att utveckla lösningar för kunder. 

SÄKERT ARBETE UNDER COVID-19 
En säker arbetsplats och skapandet av medvetenhet 
kring säkert arbete står alltid i fokus. När 
coronakrisen bröt ut, vidtog Avebe snabba åtgärder 
för att säkerställa medarbetarnas hälsa och 
säkerhet. För de medarbetare som inte kunde arbeta 
hemifrån, har en säker arbetsplats skapats. Vi 

informerar även våra kunder och medarbetare 
regelbundet om utvecklingen vad gäller COVID-19 
på Avebe. 

UNGA TALANGER 
För att locka unga talanger till en karriär på Avebe, 
satsar Avebe på ett Escape Room under karriär-
dagar på yrkeshögskolor/högskolor. Studenter får 
olika cases och frågor om utmaningar och 
möjligheter inom potatissektorn. 

”Casen från vårt ‘Escape  
Room’ är utmanande och 
kräver olika kunskaper  

och färdigheter.  
Tvärfunktionellt 

samarbete är nödvändigt.”
Giena Klaassens,  

Talent Management, Avebe
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PRODUKTUTVECKLING TILLSAMMANS  
MED KUNDER: 
INSPIRERANDE OCH INNOVATIVT
Azelis Canada Inc./Chemroy är Avebes exklusiva 
distributionspartner i Kanada. Deras säljteam besökte 
innovationscentret i Groningen i februari 2020 och fick en 
intensivutbildning om Avebe, strategin och tillämpningarna 
baserade på stärkelse och protein. Detta ger en solid grund för 
att erbjuda Avebes specialiteter och lösningar till kunder på den 
kanadensiska marknaden på ett fokuserat sätt. Segmenten som 
Avebe fokuserar på är växtbaserade mejeri-/ostprodukter, 
konfektyrvaror och bageriprodukter. ”Utbildningen gav oss 
utmärkt teknisk information, men ännu viktigare var passen i 
laboratoriet, där vi fick se hur prototyper tas fram och vilka 
sensoriska produktegenskaper, som textur, förverkligas”, 
berättar Shirley Irvine, Director of Food Ingredient Sales på 
Azelis. ”Denna erfarenhet stärker förtroendet för produkten, så 
att man även kan sälja den bättre.”

Avebe bidrog även till ett seminarium om växtbaserade 
mejeriprodukter som Azelis anordnade. Genom att delta erbjöd 
Avebe direkt stöd genom att svara på kunders frågor.

Samarbetet mellan Azelis och Avebe ledde till en ökning av 
möjligheterna på marknaden och försäljningen av Avebe-
lösningar, framför allt inom växtbaserade mejeriprodukter och 
i synnerhet växtbaserad ost.
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Om Avebe
Avebe är ett kooperativ som består av drygt 2 300 jordbrukare från Nederländerna och Tyskland. Dessa medlemmars 
stärkelsepotatis bearbetas varje år till högvärdiga ingredienser baserade på potatisstärkelse och -protein, som 
erbjuder globalt mervärde i livsmedel men även i industriella tillämpningar och foder. Avebe arbetar ständigt med 
utvecklingen av nya möjligheter och tillämpningar baserade på stärkelsepotatis och fokuserar på hållbar 
kontinuitet. Företaget har drygt 1 300 anställda och produktionsanläggningar i Nederländerna, Tyskland och Sverige 
samt försäljningskontor i USA, Europa och Asien. Huvudkontoret ligger i Veendam, Nederländerna
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