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Bezoldiging  Volledige beloning.

Broeikasgas  Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de aarde met het vermogen om 
warmtestraling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven.  
Hierdoor dragen ze bij aan het vasthouden van warmte in de atmosfeer.  
Het bekendste broeikasgas is kooldioxide (CO2).

Circulaire economie  Het economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en 
grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Circulair ondernemen Handelend vanuit het principe waarbij waarde behouden blijft. Door producten, 
materialen en grondstoffen circulair in te kopen, efficiënt gebruik te maken van middelen 
en afvalstromen te zien als voedingsbronnen.

CO2-footprint  De hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen uitgedrukt in tonnen CO2.

Compliance  Voldoen aan regels zoals specificaties, beleid of wet- en regelgeving.

Craft bier  Speciaalbier gebrouwen door een onafhankelijke brouwerij die eerlijk en transparant is 
over de recepten en afkomst van de ingrediënten en maximaal 1 miljoen hectoliter  
per jaar produceert.

Decharge  Bij decharge worden bestuurders door het daartoe bevoegde orgaan binnen de 
organisatie ontslagen van hun verantwoordelijkheid voor het door hen gevoerde 
(financieel) beleid. Het beleid wordt als het ware goedgekeurd. Binnen Swinkels  
Family Brewers verlenen de aandeelhouders decharge.

EBITDA  Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ofwel het resultaat  
voor rente, winstbelastingen, afschrijvingen, overige waardeverminderingen en 
amortisatie. Dit komt overeen met het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor de 
afschrijvingen en overige waardeverminderingen op vaste activa.

Effluent  Geloosd gezuiverd water afkomstig van de afvalwaterzuivering.

ERP-systeem  Enterprise resource planningsysteem, ofwel software die binnen organisaties gebruikt 
wordt ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf.

FSC  Forest Stewardship Council. Keurmerk voor hout afkomstig uit duurzaam beheerd bos.

Fte  Fulltime-equivalent. Een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband  
of de personeelssterkte wordt uitgedrukt. 1 fte is een volledige werkweek van 40 uur.

Geconsolideerde cijfers  Cijfers van het moederbedrijf waarin de resultaten van de dochterondernemingen zijn 
opgenomen. Voor de manier waarop geconsolideerd dient te worden en de vraag of  
een dochteronderneming geconsolideerd mag worden, gelden bepaalde regels.

Gedragscode/  Beschrijving van normen en waarden waaraan voldaan moet worden.
Code of Conduct
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Geothermie  Ook wel aardwarmte. Dit is lokale duurzame warmte uit de diepe ondergrond voor de 
verwarming van huizen, kassen en industrie.

GHG-protocol  Green House Gas protocol. Methode om de uitstoot van broeikasgassen te bepalen  
op verschillende plaatsen in de keten.

Global GAP  Global Good Agricultural Practices. Certificaat voor het voldoen aan wereldwijd  
erkende standaarden op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Goed bestuur Integer bestuurd bedrijf handelend vanuit normen en waarden, zodat de brouwerijen  
nog mooier worden doorgegeven aan de volgende generaties.

GRI  Global Reporting Initiative. Rapportagestandaard voor duurzaamheidsinformatie.

Hedgecontracten  Contracten waarin een hedge wordt overeengekomen. Door het afsluiten van een hedge 
worden financiële transacties afgedekt met tegengestelde transacties, waardoor risico’s 
op bijvoorbeeld wijzigende rentes, valutakoersen of grondstofprijzen worden verminderd.

Hopfenring  Systeem voor verduurzaming van de hopteelt gebaseerd op de SAI-standaarden.

HR  Human Resources.

IPA India Pale Ale. Extra gehopt, bitter en verfrissend bier.

Irrigatie  Het met gebruikmaking van allerlei technische middelen toevoegen van water aan 
landbouwgewassen bij een tekort aan neerslag.

Klimaatverandering Maatregelen treffen om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en 
om verdere klimaatverandering te beperken. Dit doen we door CO2-e emissies te verlagen 
op gebied van energie en transport.

Liquiditeit  De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming aan haar lopende 
betalingsverplichtingen kan voldoen.

LKvV  Landelijke Kamer van Verenigingen.

MJ  Megajoule (1 miljoen joule, de eenheid voor energie).

Mvo  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook wel duurzaam ondernemen.

Net debt  Rentedragend vreemd vermogen (kort en lang) minus liquide middelen.

Ongevallen met  Een werkgerelateerd ongeval dat leidt tot verzuim op de eerstvolgende verzuim werkdag 
verzuim of dienst.

Ongevalsfrequentie  Het aantal ongevallen met verzuim (LTA) als ratio van het totaal aantal medewerkers.  
In de interne rapportagecriteria is de exacte berekening opgenomen.

Or  Ondernemingsraad.
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PEFC  Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.  
Keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer.

Rvc  Raad van commissarissen.

SAI  Sustainable Agriculture Initiative. Wereldwijde standaard voor duurzame landbouw.

SCI  Swinkels Circularity Index, berekeningsmethodiek om de mate van circulaire 
bedrijfsvoering te bepalen.

Scope 1 en 2  In het GHG-protocol vastgelegde CO2-emissies voor productie op locatie en  
CO2-emissies door derden (energieleveranciers).

SDG’s  Sustainable Development Goals, vastgesteld door de Verenigde Naties (VN). 
Werelddoelen om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid,  
onrecht en klimaatverandering.

Severity rate  Berekent het aantal dagen dat mensen vanwege een ongeval niet hebben  
kunnen werken en bepaalt zo de ernst van zware ongevallen.

Solvabiliteit  De verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. 
Solvabiliteit drukt het vermogen uit om schulden te kunnen terugbetalen.

Stakeholder  Belanghebbende, iedere partij die invloed heeft op de onderneming of waarop  
de onderneming invloed kan hebben.

Stiva  Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie.

Veiligheid en welzijn Zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving waar iedereen de mogelijkheid 
medewerkers heeft om te groeien en zich te ontwikkelen, zodat al onze werknemers 
vandaag en in de toekomst met plezier bij Swinkels Family Brewers werken.

Volatiliteit  De mate van beweeglijkheid van de koers van een financieel product zoals een valuta.

ZLTO  Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie.

Warmte- Bij warmte-krachtkoppeling (wkk) wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit 
krachtkoppeling  krachtkoppeling geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof  

(bijvoorbeeld aardgas).

Water en afvalwater Het reguleren en optimaliseren van de gehele watercyclus voor de productie van bier;  
van bron tot afvalwater, lokaal en in de keten.

Werkkapitaal  Vlottende activa inclusief liquide middelen minus kortlopende schulden.


