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DE
CNC-GROEP
ONZE ACTIVITEITEN
De vijf bedrijven van CNC Holding produceren en/of
transporteren kwalitatief hoogwaardige substraten
en grondstoffen voor de teelt van paddenstoelen. De
bedrijvengroep heeft acht vestigingen in Nederland
en Polen en verkoopt teeltgrondstoffen in meer dan
dertig landen, zowel binnen als buiten Europa.
De CNC-groep heeft circa 480 medewerkers.

CNC Exotic Mushrooms

CNC Grondstoffen

CNC U.A.
Coöperatie CNC (CNC U.A.) is 100% eigenaar van
CNC Holding B.V. Op 31 december 2017 had CNC U.A. 114 leden.
De leden van CNC U.A. zijn of waren actief als champignonteler.
Vrijwel alle Nederlandse champignontelers zijn lid van CNC U.A.
AMCO B.V.
Al sinds 1971 haalt AMCO strorijke paardenmest op
bij onder andere maneges, stoeterijen, renbanen en
handelsstallen. Door de jaren heen is AMCO uitgegroeid tot de
grootste in deze bedrijfstak. Tegenwoordig bedient AMCO bijna
tweeduizend klanten in Nederland, België en Duitsland. Bij
CNC Grondstoffen en Holpol-Compost wordt de paardenmest
die AMCO collecteert op milieuvriendelijke wijze verwerkt tot
substraat voor de champignonteelt.
CNC EXOTIC MUSHROOMS B.V.
CNC Exotic Mushrooms produceert substraten voor
eetbare paddenstoelen die worden geteeld op hout,
zoals shiitake, koningsoesterzwam en bundelzwam. In deze
branche is CNC Exotic Mushrooms koploper in Europa. CNC
Exotic Mushrooms is gevestigd in Hedel.
CNC GRONDSTOFFEN B.V.
CNC Grondstoffen is marktleider op de Europese
markt voor champignonsubstraten en heeft de afgelopen jaren
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CNC Quality Products

Holpol-Compost

ook een sterke positie opgebouwd in de wereldwijde export.
Het bedrijf heeft vier vestigingen in Nederland. Als enige bedrijf
ter wereld produceert CNC Grondstoffen Indoor Verse Compost
(IVC), een kwalitatief hoogwaardig en milieuvriendelijk
ingrediënt voor doorgroeide compost. Het zeer complete
producten- en dienstenpakket van CNC Grondstoffen bestaat
uit doorgroeide compost, dekaarde, IVC, entbare compost,
gespecialiseerd transport, GVA (gelijktijdig vullen en afdekken)
en specialistische teeltbegeleiding.
CNC QUALITY PRODUCTS SP. Z O.O.
Transportbedrijf CNC Quality Products is gespecialiseerd
in het internationale vervoer van doorgroeide compost en
paardenmest. Het bedrijf is gevestigd in Zielona Góra in Polen.
Naast doorgroeide compost en paardenmest transporteert
CNC Quality Products ook andere bulkgoederen zoals granen,
houtsnippers en gips.
HOLPOL-COMPOST SP. Z O.O.
Holpol-Compost is gevestigd in Gosciejewo in West-Polen
en produceert kwalitatief hoogwaardige substraten voor de
teelt van champignons, kastanjechampignons en exotische
paddenstoelen. Holpol-Compost onderscheidt zich op de
Poolse markt met substraten van hoge kwaliteit in combinatie
met professionele, klantgerichte teeltbegeleiding en een breed
assortiment producten en diensten.
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OMZET EN BEDRIJFSRESULTAAT
De omzet is gestegen van 89 miljoen euro in 2016 naar
91 miljoen euro in 2017, een stijging van 2%. Deze stijging is
met name veroorzaakt door een hoger volume van doorgroeide
compost. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 6,8 miljoen
euro naar 7,7 miljoen euro, een stijging van 12%. Het resultaat
na belasting is gestegen van 2,5 miljoen euro in 2016 naar 4,0
miljoen euro in 2017, een stijging van 58%.

DIRECTIE:
‘WINST MAKEN
MET KWALITEIT’’

NIEUWE FABRIEK
Nadat de leden van CNC U.A. in april 2016 hun goedkeuring
hebben verleend aan de bouw van een Indoor Verse Compost
(IVC) fabriek in Milsbeek, is in mei 2016 met de bouw begonnen.
Eind 2017 was de fabriek volledig in gebruik. In totaal is er
tot eind 2017 20 miljoen euro geïnvesteerd en het project is
daarmee binnen budget gebleven. De nieuwe fabriek stelt
CNC Grondstoffen in staat om de kwaliteit van de doorgroeide
compost verder te verbeteren en structureel 3 miljoen euro
per jaar te besparen op transportkosten. Daarnaast wordt er
milieuwinst geboekt door een verminderde uitstoot van twee
miljoen kilo CO2 per jaar als gevolg van minder transport. Ook
is met twee volledig zelfvoorzienende fabrieken in Moerdijk en
Milsbeek sprake van een verlaging van het risico bij eventuele
calamiteiten.

De kwaliteit van de doorgroeide compost en dekaarde is in
2016 gekwalificeerd als een van de beste uit de geschiedenis
van CNC Grondstoffen. Tot en met de zomer van 2017 is dit
topniveau vastgehouden. Na de zomer heeft met name de
doorgroeide compost iets moeten inleveren op teeltresultaten.
Ook de teeltresultaten behaald op de doorgroeide compost
van Holpol-Compost in Polen bevonden zich in 2017 op een
uitstekend niveau.

VOORUITZICHTEN
Doordat CNC zich medio 2016 helemaal is gaan toeleggen op
de productie van de substraten voor de paddenstoelenteelt
en de daarbij behorende dienstverlening, zijn de financiële
vooruitzichten sterk verbeterd. Mede door de ingebruikname
van de Indoor Verse Compost (IVC)-fabriek in Milsbeek, zal
de sterke resultaatsverbetering in 2017 een vervolg krijgen
in 2018. Verder passen paddenstoelen perfect in de huidige
voedingstrend en ook dat biedt kansen voor de toekomst
van CNC.

De verkoop van substraten naar verre bestemmingen heeft zich
in 2017 in hoog tempo ontwikkeld. Exportlanden zijn onder
andere Chili, Qatar, Israël, Ecuador, Hong Kong en Panama.

Tom van Wijk, algemeen directeur
Simon Hoenderop, financieel directeur

SIMON HOENDEROP
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TOM VAN WIJK
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Het jaar 2017 stond voor een groot deel in het teken van de
nieuwbouw van de meng- en IVC-fabriek in Milsbeek en de
verdere optimalisatie van het financieel resultaat.
LEON VAN DEN OORD
MAURICE KOPPEN

RAAD VAN
COMMISSARISSEN:
‘VERSTERKTE
MARKTPOSITIE DOOR
NIEUWBOUW’

De nieuwbouw is een belangrijke stap voor de positie van
CNC in de markt. De reductie van transportbewegingen leidt
tot een aanzienlijke kostenbesparing en verdere verbetering
van het bedrijfsresultaat. Daarnaast heeft CNC met de nieuwe
fabriek meer mogelijkheden om de kwaliteit van de substraten
naar een nog hoger niveau te tillen. De bouw van de fabriek
is eind 2017 binnen het vooraf vastgestelde budget afgerond
en de opstart is zonder noemenswaardige problemen verlopen.
Complimenten aan het team dat dit gerealiseerd heeft; een
prestatie van formaat.
FINANCIËLE PERFORMANCE
In 2017 heeft de RvC nader ingezoomd op de verschillende
bedrijfsonderdelen van de totale CNC-groep. De noodzaak
van deze groep om sterke financiële resultaten te laten zien
is inherent aan de kapitaalsintensiteit van de onderneming.
Focus op verdere verbetering van de performance is tijdens
de bijeenkomsten een terugkerend onderwerp van gesprek
geweest.

BESTUURSZAKEN
Het coöperatiebestuur is in 2018 intensief met zijn leden in
gesprek over de toekomst van de coöperatie. Onderwerpen
en vraagstukken die aan bod komen zijn onder andere:
- Wat is onze ambitie?
- Welke ontwikkelingen beïnvloeden onze sector en hiermee
mogelijk ook CNC?
- Wat sluit aan bij het belang van de coöperatie en de 		
verschillende belangen van de leden?
- Wat betekent dit alles voor de strategie van CNC?
- Hoe gaan we qua bestuurbaarheid om met het sterk 		
teruglopende aantal leden?
DANKWOORD
CNC is een internationaal opererende bedrijvengroep die
gerund wordt door zeer toegewijde mensen. Zeker gezien
de ontwikkelingen die de groep de afgelopen jaren heeft
meegemaakt en de verbeteringsslagen die gerealiseerd zijn,
spreekt dit vertrouwen uit voor de toekomst. De Raad van
Commissarissen dankt de directie en alle medewerkers van
CNC voor de geleverde inzet en behaalde resultaten.
Namens de Raad van Commissarissen,
Maurice Koppen, voorzitter

SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN
PETER VAN ASSELDONK

KEES VROLIJK

Naam

Woonplaats

Herkiesbaar in*

Niet herkiesbaar in

Maurice Koppen (voorzitter)

Weert

2020

2028

periode van vier jaar. De algemene ledenvergadering

Leon van den Oord

Ammerzoden

2020

2028

van CNC U.A. stemt over benoemingen op grond

Peter van Asseldonk

Zijtaart

2020

2024

van voordrachten.

Kees Vrolijk

Den Haag

2020

2024

* Benoeming van RvC-leden vindt plaats voor een

(externe commissaris)
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DE CNC-GROEP
IN 2017

OKTOBER

DECEMBER

• Aandacht voor duurzame inzetbaarheid

• Officiële start gezamenlijk

• AMCO laadt zevenhonderd vrachten

van medewerkers tijdens de ‘Lekker
gezond week’.

servicecentrum CNC Quality Products en
Holpol-Compost voor administratie en
personeelszaken.

JANUARI

APRIL

JUNI

• Passessies nieuwe bedrijfskleding

• Start samenwerking tussen Holpol-

•

• CNC verwelkomt vijf nieuwe DAF CF 460

• Oplevering nieuwe paardenmestopslag

Compost en CNC Quality Products op
het gebied van transport en
administratie.

FEBRUARI

Meer dan dertig sollicitanten melden
zich tijdens een succesvolle open dag
van de vestiging in Milsbeek.

•

‘State of the art’ planningssoftware
in gebruik genomen ten behoeve van
transport paardenmest en IVC.

•

25-jarig jubileum vestiging CNC in
Moerdijk.

• Een solide basis voor de toekomst is

MAART
onderzoeksproject van Universiteit
Utrecht naar de voeding van
champignons. CNC is trotse partner.

•

De verkoop van CNC-substraten naar
verre bestemmingen ontwikkelt zich
in hoog tempo. Exportlanden zijn onder
andere Qatar, Israël en Ecuador.

Milsbeek is na een succesvolle
opstartfase eind december volledig in
gebruik.

in aanbouw voor omwonenden.

SEPTEMBER

JULI
• Opneemtrommel paardenmestloshal

AMCO start met het collecteren van
paardenmest in de omgeving van Berlijn
ten behoeve van Holpol-Compost.

• De nieuwe meng- en IVC-fabriek in

• Rondleiding door meng- en IVC-fabriek

kennisplatform fun-gi.pl als koploper
in exotische paddenstoelen tijdens de
Oost-Poolse paddenstoelendagen in
Siedlce.

•

paardenmest in één week: een record!

in Moerdijk.

• Holpol-Compost presenteert

MEI

• Goedkeuring voor een groot

afdeling transport.

trucks in het wagenpark.

gelegd: het storten van beton voor de
nieuwe meng- en IVC-fabriek in
Milsbeek is grotendeels gereed.
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AUGUSTUS

in Moerdijk na 5,5 miljoen ton
paardenmest vervangen.

NOVEMBER
• Voor het negende jaar op rij ontvangt

CNC Exotic Mushrooms een FD Gazelle
Award; een award voor de snelst
groeiende bedrijven van Nederland.

• De eerste tunnel van de nieuwe mengen IVC-fabriek in Milsbeek wordt op
woensdag 22 november gevuld.

• Bezoek aan de Limgroup in Horst tijdens
ledendag coöperatie CNC.

• Hogere beschikbaarheid van het
wagenpark door ruimere openingstijden
technische dienst in Milsbeek.
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Op 22 november 2017 is de eerste tunnel van de nieuwe mengen Indoor Verse Compost (IVC) fabriek in Milsbeek gevuld.
Na een succesvolle opstartfase was de fabriek eind december
2017 volledig in gebruik. Het was een grote eer dat de officiële
opening op 13 april 2018 is verricht door Z.M. Koning WillemAlexander.
De nieuwe fabriek stelt CNC in staat om de procesduur van de
Indoor Verse Compost te optimaliseren. Daarnaast realiseren
wij een forse reductie van de transportkosten van structureel
drie miljoen euro per jaar, doordat wij onze fabriek in Milsbeek
zelfvoorzienend maken. Bovendien boeken wij milieuwinst:
door minder transportkilometers, reduceren we de CO2-uitstoot
met twee miljoen kilo CO2 per jaar. Positief voor de lokale
gemeenschap in Milsbeek en omgeving is dat de nieuwe
fabriek extra werkgelegenheid biedt aan circa twaalf personen.
Ook is er aanzienlijk minder vrachtverkeer op de weg tussen
Mook en Milsbeek.

EEN TROTS TEAM
VLAK NADAT DE EERSTE
TUNNEL OP 22 NOVEMBER
2017 IS GEVULD.

KONINKLIJKE
OPENING MENGEN IVC-FABRIEK
IN MILSBEEK
Officiële opening van de nieuwe fabriek op 13 april 2018
door Z.M. Koning Willem-Alexander en Tom van Wijk,
directeur CNC Grondstoffen.

DE PAARDENMESTOPSLAGHAL
VLAK VOOR DE INGEBRUIKNAME
VAN DE FABRIEK.
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Ook het afgelopen jaar heeft de CNC Groep het belang van
de rol van haar medewerkers in de organisatie onverminderd
kracht bijgezet. Naast een stimulerende werkomgeving wordt
er veel aandacht en zorg besteed aan het bieden van een
omgeving die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Een
zeer belangrijk en onmisbaar ingrediënt om daadwerkelijk
te kunnen samenwerken, van elkaar te leren en samen te
presteren. Samenwerking die zal leiden tot meer synergie
binnen de CNC Groep en daarmee haar vruchten kan afwerpen
voor de organisatie.
Meer synergie tussen CNC Grondstoffen, Holpol-Compost, CNC
Exotic Mushrooms en CNC Quality Products blijft de komende
jaren dan ook een belangrijk speerpunt. Het afgelopen jaar is
hiervoor de verdere basis gelegd.

POWER TO GROW
– SAMENWERKEN IS
EEN CONTINU PROCES
ADRIANA KOGUT
HOOFD FINANCE & HR, CNC GROEP POLEN:
“Al het begin is lastig, maar samen kom je verder! Een
gezamenlijk project doen is eenvoudig, maar daadwerkelijk
samenwerken heeft tijd nodig. Het gaat om het bouwen van
vertrouwen, elkaar begrijpen en respecteren vanuit elkaars
vakgebied, maar ook als persoon”
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2017
In 2017 is het Shared Service Center (SSC) voor
ondersteunende diensten tussen onze Poolse bedrijven
Holpol-Compost en CNC Quality Products (QP) van start
gegaan. In eerste instantie houdt het SSC zich bezig met
administratieve en financiële personeelszaken. Later zal
ook de integratie van digitale systemen worden opgepakt.
Adriana Kogut, hoofd van het SSC, kijkt terug op een intensieve
periode. Een nieuwe uitdaging, nieuwe ervaringen en
uitbreiding van kennis. Het heeft tijd nodig gehad om elkaar
te leren kennen, open en eerlijk te durven te zijn, elkaar
te vertrouwen en van elkaar te willen leren. Een integratie
realiseren is één ding, maar het daadwerkelijk samenwerken
en synergie creëren is een proces. Een onomkeerbaar proces
waarvoor nu de basis is gelegd; een proces dat zich met de
juiste aandacht blijft ontwikkelen. Alleen een doorlopende
samenwerking geeft de ‘power to grow’.

VOORUITBLIK
De komende jaren blijft er onverminderd aandacht voor
meer synergie tussen de bedrijven in de CNC Groep.
Ook duurzame inzetbaarheid - met in 2018 de focus
op competenties /talentontwikkeling - evenals
cultuurverandering, hebben onverminderd prioriteit.

DE KERNWAARDEN VAN CNC ZIJN:
•
•
•
•

Samen presteren
Open, eerlijk en respectvol zijn
Initiatief nemen
Eigenaarschap tonen

Kennis
delen

1+1=3

Samen
doen

Voor en me
elkaar t

Het zelfde
doel hebben

Samen preste

Begrip
tonen

ren

ki
de kjkeje in
uken

Ni
in hoektjes
denken
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CIRCULAIR
ONDERNEMEN

De voedingsbodem waarop champignons groeien, wordt
bereid uit paardenmest van maneges, kippenmest uit de
pluimveehouderij, stro - dat een bijproduct is van de graanteelt en gips. Jaarlijks geeft CNC Grondstoffen meer dan 600.000 ton
reststromen (ongeveer 80 vrachtauto’s per dag) een nieuw leven.

Dat maakt ons bedrijf een duurzame schakel in de keten.
Na de teelt van champignons is de gebruikte voedingsbodem
(champost) weer als hoogwaardige bodemverbeteraar
bruikbaar in de landbouw, om zo de kringloop compleet te
maken.

Wist je dat de Nederlandse champignon een
‘circulaire groente’ is? Dit wil zeggen dat het
productieproces loopt volgens een kringloop
waarbij grondstoffen worden hergebruikt.
Een mooi voorbeeld van kringloopeconomie.

Als we slim omgaan met onze grondstoffen, kunnen we ook in de toekomst nog welvarend leven op een gezonde planeet, met een
duurzame en sterke economie. In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Dat komt doordat producten efficiënt worden
ontworpen en grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Afval is dé nieuwe grondstof. In een circulaire economie stappen
we dus af van de lijn ‘produceren, consumeren en daarna weggooien’.
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KERNCIJFERS
Bedragen in duizenden euro’s

2017

2016

2015

90.832

88.884

90.572

FINANCIËLE RESULTATEN
Omzet
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)
Nettoresultaat

7.662

6.812

5.082

15.795

14.877

16.280

4.005

2.527

816

111.973

101.793

93.740

BALANS
Balanstotaal

6.027

2.552

4.065

Groepsvermogen (incl. aandeel derden)

32.796

28.857

26.490

Netto financieringsschuld

54.502

40.815

59.502

8.455

6.136

11.040

(2.587)

3.113

(889)

37,7%

38,5%

28,7%

Saldo werkkapitaal

KASSTROMEN
Kasstroom uit operationele activiteiten
Netto kasstroom

TOELICHTING OP DE
KERNCIJFERS
De omzet is gestegen van 89 miljoen euro in 2016 naar 91
miljoen euro in 2017. Deze stijging is met name veroorzaakt
door een hoger volume doorgroeide compost.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 6,8 miljoen euro naar 7,7
miljoen euro, een stijging van 12%. Het resultaat na belasting
is gestegen van 2,5 miljoen euro in 2016 naar 4,0 miljoen euro
in 2017, een stijging van 58%. De kasstroom uit operationele
activiteiten is verbeterd van 6,1 miljoen euro naar 8,5 miljoen
euro.
Door de bouw van de Indoor Verse Compost (IVC)-fabriek in
Milsbeek, is de financieringsschuld in 2017 met 14 miljoen euro
gestegen ten opzichte van 2016. In totaal is er tot eind 2017

20 miljoen euro geïnvesteerd. Hierdoor is de schuld ratio
(dat is de netto financieringsschuld gedeeld door de EBITDA)
van 2,8 in 2016 gestegen naar 3,4 in 2017. In 2018 zal deze
schuldratio door aflossing weer afnemen.
De nieuwe fabriek stelt CNC in staat om de kwaliteit van de
doorgroeide compost verder te verbeteren en structureel
3 miljoen euro per jaar te besparen op transportkosten.
Daarnaast wordt er milieuwinst geboekt door een verminderde
uitstoot van 2.000.000 kilo CO2 per jaar als gevolg van minder
transport.
De solvabiliteit blijft met 38% boven de gewenste 30%.

RATIO’S
Solvabiliteit (%)
Schuldratio
Reguliere investeringen
Investeringen nieuwbouw Milsbeek

3,4

2,8

3,5

7.454

7.460

8.347

12.787

7.353

494

488

PERSONEEL GROEP
Personeelsbezetting (fte’s)
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476
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Postbus 13
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T. +31 (0) 485 516541  
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