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Bestuurscolleges
Raad van Commissarissen

Van de voorzitter
Beste leden,

Het jaar 2019 ligt al weer een tijd achter ons. Door om-
standigheden waar het Coronavirus een groot aan-
deel in heeft gehad,  is de jaarvergadering die nor-
maal in het voorjaar plaats vindt uitgesteld. Deze zal  
nu digitaal gaan plaatsvinden op 19 november a.s.  
Een vreemde gewaarwording. Jammer dat een fysieke ver-
gadering niet mogelijk is, maar toch fijn dat het op deze  
wijze door kan gaan.

In het jaarverslag 2018 werd aangegeven dat er veel over 
de agrarische sector wordt uitgestort aan wet, regel- 
geving en uitdagingen met betrekking tot ons milieu. We kun-
nen inmiddels constateren dat dit in 2019 niet veranderd is.  
Er zijn voor velen van ons heel wat onzekerheden bij gekomen, 
dit mede door het onzekere in de politieke besluitvorming.  
Gelukkig mogen we als we om ons heen kijken constateren 
dat het werkgebied waar de Coöperatie haar leden en af- 
nemers heeft, een uitstekend gebied is met goede mogelijk-
heden om te ondernemen in de veehouderij.

De Coöperatie
Afgelopen jaar zijn er voor de Coöperatie diverse uitdagingen 
geweest. Ondanks deze uitdagingen heeft er in 2019 weer 
een groei in omzet plaatsgevonden en is het jaar afgeslo-
ten met een positief resultaat. In 2019 heeft onze directeur 
Gert Bosch door ziekte zijn werkzaamheden niet op het ni-
veau kunnen uitvoeren, zoals wij van elkaar gewend waren. 
Hierbij zijn we als werkgever met Gert samen opgetrokken 
om te proberen  hem in goede gezondheid zijn functie weer 
te laten hervatten. Helaas zijn we medio 2020 gezamenlijk 
tot de conclusie gekomen dat een afscheid van Gert i.v.m. 
zijn gezondheid de beste keus was. Vanaf deze plaats wil-
len we Gert nogmaals hartelijk bedanken voor zijn inzet in 
de 12 jaar dat hij werkzaam was binnen onze Coöperatie. 
Zoals inmiddels bekend is Bart Eggink in 2020 benaderd om 
de functie van directeur/bestuurder tijdelijk waar te nemen. 

Hij is sinds half augustus in deze functie actief, totdat de  
vacature van nieuwe directeur/bestuurder weer is ingevuld. 
De sollicitatie staat, nu ik dit voorwoord schrijf, open.

De (komende) wet en regelgeving  heeft veel invloed op de 
voermarkt. Er lijkt een krimp te komen in de aantallen vee 
die in Nederland gehouden mogen worden. Voor ons als 
commissarissen is dit een belangrijk thema gedurende 2019 
geweest. Komt er een krimp en zo ja hoe groot zal die zijn, 
welke sectoren zullen het meest geraakt worden, maar 
ook kunnen wij deze mogelijke krimp binnen de Coöperatie  
opvangen en zien we in ons werkgebied kansen.

Als commissarissen zijn we tot de conclusie gekomen dat 
er zeker een rol voor onze Coöperatie is weggelegd. Onze  
fabriekslocatie is uniek gelegen wat  betreft infrastructuur, 
de capaciteit van de fabriek wordt efficiënt benut, het ar-
beidsmoraal van de medewerkers is hoog en de omgeving 
leent zich uitstekend voor de melkveehouderij. Wij zien  
kansen om als zelfstandige coöperatie die dicht bij haar leden 
staat, samen de toekomst tegemoet te gaan, door een goed 
advies, een goede kwaliteit en goed aanbod in samenstelling 
van brok en/of grondstoffen en dit voor een juiste prijs. Kort-
om het boerenbelang staat voorop!

De Naturmühle
Door de groei in productie van biologisch voer, zijn er de af-
gelopen jaren forse investeringen gedaan bij de Naturmühle. 
De Coöperatie heeft hier niet in mee geïnvesteerd. Het belang 
van de Coöperatie om als aandeelhouder met zeggenschap 
actief betrokken te blijven bij de Naturmühle was daardoor 
klein geworden. Er is daarom eind 2019 besloten het aandeel 
te verkopen en als afnemer voer te blijven betrekken van de 
Naturmühle.  Het aandeel is verkocht aan Raiffeisen Ems 
Vechte, die samen met Vegteland Agrarhandel mede aan-
deelhouder waren.
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Bij Welkoop Staphorst heeft de groeiende lijn van afgelopen 
jaren zich doorgezet, waar we zeer tevreden mee zijn. Na het 
jaar 2019 zijn er enkele wijzigingen in het personeelsbestand 
geweest. Bedrijfsleider Peter Mensink heeft medio 2020 een 
andere baan aangeboden gekregen en heeft deze aangenomen. 
Daarnaast is er een uitbreiding in het personeelsbestand 
geweest. Bij deze willen we Peter nogmaals bedanken 
voor zijn inzet in de afgelopen 8 jaar bij onze Coöperatie.  
Peter is opgevolgd door Mikel Maats. Waarschijnlijk bent u 
hem al tegengekomen bij  Welkoop Staphorst.

Decharge
De raad van commissarissen heeft in haar vergadering van 
maart 2020 de door Flynth Accountants gecontroleerde en 
opgestelde jaarrekening besproken en vastgesteld. De jaar-
rekening zal u in de jaarvergadering ter vaststelling worden 
voorgelegd. Tevens zal dan decharge van het bestuur over het 
afgelopen boekjaar aan de orde komen, net als de decharge-
verlening voor de  commissarissen over het  toezicht op het 
bestuur.

Tot slot
Namens de raad van commissarissen wil ik directie en per-
soneel bedanken voor hun betrokkenheid en inzet in het toch 
wel bijzondere jaar 2019. Door goede samenwerking en inzet 
heeft de Coöperatie zich verder mogen ontwikkelen. Belang-
rijk voor het succes van de Coöperatie bent u als lid. Wij wil-
len u daarom graag bedanken voor uw trouwe afname en uw 
betrokkenheid. Ondanks dat het jaar 2020 zich alweer in het 
laatste kwartaal bevindt, hoop ik samen met u op een goed 
slotakkoord van 2020. Coöperatie De Eendracht ziet kansen 
in onze omgeving met goede mogelijkheden voor de (melk)
veehouderij. Wij hopen hier uw partner in te mogen zijn en 
blijven! 

Namens de raad van commissarissen, 
Henk van der Horst, voorzitter.

Activiteiten van uw Coöperatie
De Eendracht

De Eendracht bestaat inmiddels meer dan 100 jaar.  
Officieel is de laatste fusie geweest in 1990. Dit betekent 
dat de fusie coöperatie op moment van schrijven ruim 29 
jaar bestaat. 

Uitgaand van het feit dat de verkrijgende coöperatie als 
oprichter blijft aangemerkt, bestaat De Samenwerking 
inmiddels sinds 1903 ruim 116 jaar. Inmiddels is de  
Coöperatie een van de weinige mengvoercoöperaties in 
Nederland (10 in 2019) en begeeft het zich in een VUCA 
wereld. Volatile, Uncertain, Complex en Ambigious. Snel 
veranderend, onzeker, complex en vaag / dubbelzin-
nig.  Doelstelling zoals omschreven in de statuten is een  
bijdrage leveren aan de stoffelijke behoeften van haar  
afnemers.

Al meer dan 100 jaar zijn een slimme, no-nonsense  
benadering van de rantsoenen het resultaat. Belang-
rijke uitgangspunten als coöperatief, veiligheid en  
arbeidsgemak zijn gecombineerd met de nieuwste  
ontwikkelingen uit de praktijk. De productielocatie van 

rundveevoeders is gelegen aan Lichtmisweg 7 in Rouveen.
De productie van biologische voeders, onderscheidend 
in nutritioneel hoogwaardig voer met zeer goede 
structuur, vindt plaats in Hoogstede. De Eendracht 
neemt deel in Naturmühle Vechteland GmbH, in Duitsland. 
De Naturmühle is gelegen aan de Siemenstraße 13 in 
Hoogstede.  

Afzet vindt plaats vanuit drie locaties, te weten:  
de fabriek aan de Lichtmisweg, de Welkoopwinkel aan 
de Oude Rijksweg 138 in Staphorst (voorheen coöperatie  
De Hoop), en de Naturmühle in Hoogstede.

Onderdeel van de activiteiten is advisering aan de  
leden-afnemers. De Coöperatie kent een consistent beleid 
waarin zij de kernactiviteit en resultaat van de afnemers 
voorop stelt. De kernactiviteit is inkopen van grondstoffen, 
produceren en vermarkten van diervoeders voor land-
bouwhuisdieren, voorzien van kundig advies. Het resultaat 
op de bedrijven van de leden-afnemers telt. Het leden- 
aantal bedroeg op balansdatum: 159. 

Van de voorzitter 
Welkoop Staphorst
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Afzet in tonnen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rundveevoeders 7550 9093 11687 14365 16230 19486 20740 25620 25373

Overige voeders 400 290 620 668 1044 823 1069 755 633

Biologische  
voeders 1380 2944 3314 3136 3155 3371 3080 3197 2754

Grondstoffen 2030 2233 2856 3000 3872 16910 16411 4888 8173

Productie voor  
Vechteland Agrar 0 0 0 0 5926 5212 3917 4050 3007

Productie voor
derden Bio 8530 21335 27510 25822 12268 5989 6707 6551 5655

Totaal  
diervoeders 19890 35896 45987 46991 42495 51791 51924 45061 45596

Meststoffen 1846 2058 2125 2702 2098 2073 1909 1829 1657

Aantal leden 157 161 163 171 175 177 168 165 159 

Kerncijfers
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Missie, Visie, Strategie
Coöperatie De Eendracht

De missie van De Eendracht is duurzaam waarde  
creëren voor haar leden, door ondersteuning van 
de veehouder met het beste advies op voer- en vee- 
houderijgebied; de waarde van de onderneming  
verhogen door de marktpositie in met name de rundvee-
houderij geleidelijk en rendabel te laten groeien.  Coöp- 
eratief bekend om de Eendracht Mixed Rations aanpak. 
Rendement voor de leden is leidend.

Visie, strategie 
De Eendracht is een bloeiend bedrijf en heeft de af- 
gelopen jaren een indrukwekkende groei gerealiseerd.  
De productielocatie in Rouveen is klaar gemaakt om te 
groeien van 20.000 ton 5 jaar geleden naar 50.000 ton. We 
liggen op schema en produceren nu ca. 40.000 ton per jaar.

We staan bekend om onze EMR-specialisatie. Onze reputa-
tie is rotsvast wat geresulteerd heeft in een enorme toena-
me van het aantal klantverwijzingen. Onze klanten zijn onze 
ambassadeurs. Dit hebben we bereikt dankzij ons goed ge-
motiveerd en gefocust team dat uitzonderlijke toegevoegde 
waarde levert aan onze klanten. Ons succes is te danken 
aan de coöperatieve gedachte die aan de basis staat van de 
waarden en normen van ons bedrijf. Daardoor krijgt de klant 
de beste adviezen tegen de beste prijs.

Onze kwaliteitpropositie plaatst ons aan de top van 
de mengvoerbranche in onze regio. Ons team heeft  
helderheid over EMR en de innovatieve producten en kan 
met gemak aangeven waarom onze klanten een voor-
keur hebben voor De Eendracht - in plaats van de con-
currentie – te kopen. Al onze verkoop- en marketing 
materialen bevatten duidelijke en heldere informatie. 
Potentiële klanten beschikken over alle benodigde  
informatie om een beslissing te kunnen nemen die resul-
teert in een vanzelfsprekende beslissing van de klant om 
van ons te kopen.

Onze doelgroep bestaat uit boeren, gezinsbedrijven, die 
niet eenmalig bij ons kopen. Zij staan open voor onze  
adviezen, zijn lid van de Coöperatie en zijn vooruitstrevend. 
Wij leveren zonder uitzondering wat de klanten willen op het 
gebied van advies, prijs, kwaliteit, leveringsbetrouwbaar-
heid en technische performance.

Onze klanten waarderen de moeite die wij nemen op het 
gebied van onze klantenservice. Onze gemeende interesse 
wordt goed ontvangen en de adviezen die wij geven en onze 
klachtenafhandeling worden altijd gewaardeerd. Klanten 
die zaken met ons doen, geven altijd blijk van dank en waar-
dering.

De Eendracht is een verzameling van bedrijfsprocessen 
en mensen. Als team weten we dat afbreuk ergens in het 
proces, schade aan ons bedrijf betekent. Wij volgen daar-
om als bedrijf exact de processen die wij in de loop van 
de jaren verfijnd hebben zodat we ieder jaar consistent de 
overeengekomen normen halen. De belangrijkste struc- 
turen die wij ontwikkeld hebben zijn ons productie- en  
salesproces en deze zijn uitzonderlijk goed uitgetraind 
naar de teamleden die verantwoordelijk zijn voor het  
dagelijks managen van deze structuren. Dit heeft geleid tot 
een indrukwekkende toename in productiviteit die wij nu 
kunnen meten en bewaken.

V
an de directie
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Van de directie
Bewustwording

Het inmiddels veelbesproken jaar 
2019 zal voor velen van ons in za-
kelijk maar ook zeker persoonlijk 
opzicht, de boeken ingaan van het 
jaar van de pandemie Covid-19, 
waarvan de effecten  in Nederland 
pas in het voorjaar 2020 merkbaar 
zullen gaan worden. 

Voor de landbouw was het ook een 
opmerkelijk jaar; naast een tweede 
opeenvolgend zeer droog voorjaar, 
was het hèt jaar van de Stikstof’. 
Dan ging het met name over het be-
heersen daarvan en hoe kom je aan 
de getallen. Vele strijdende partijen 
om de politiek te doordringen van de 
grote impact die het vraagstuk op- 
levert, vooral ook ten ongunste van 
de landbouw. Het is daardoor ook 
het jaar geworden van de vele ac-
ties, die in het algemeen goed ont-
vangen zijn door de politiek èn door 
de inwoners van Nederland. Het was  
eigenlijk ook het jaar van de bewust-
wording, het belang van de kwali-
teit van de Nederlandse landbouw.  
Uw Coöperatie heeft hierin, zij het 
bescheiden op de achtergrond, een 
ondersteunende rol ingebracht o.a. 
in de voorbereiding en de gezamen-
lijke reis van en naar het Malieveld 
te Den Haag.

Voor de Coöperatie is dit haar 116e 
boekjaar maar liefst en het jaar dat 
ze zich in haar werkgebied nadruk-
kelijk actief heeft laten zien aan 
haar leden/klanten.  

Markt en marktontwikkelingen
De voermarktomzet in Nederland is 
in 2019 wederom gedaald. Die van 
melkvee met – 1,5% terwijl de totale 
voermarkt met – 1,7% is gekrompen 
in Nederland. De afzet rundveevoe-
ders bij De Eendracht totaal, hoofd-
zakelijk melkvee, daarentegen 
is gestegen naar ruim 28.000 ton 
op jaarbasis, bijna + 10%! Over het 
gehele voerassortiment is een + van 
4,4% gerealiseerd. Het product  
Sodagrain, wat heel mooi past in 
het complementeren van ons pro-
ductenpakket, heeft dit jaar een op-
waartse trend  laten zien. De vraag 
naar VLOG-voeders is in de loop van 
2019 gestabiliseerd. Na een aantal 
jaren van fors overschakelen door 
de zuivelaars is een kentering daar-
van bespeurbaar. In de meststoffen 
wordt het verschil vooral verklaard 
door een lager Dolokal-gebruik.

De opbrengstprijzen van de melk en 
de omzet & aanwas waren dit jaar 
maar heel gewoon in de melkvee-
houderij, ook al is er lokaal wel po-
sitief verschil bespeurbaar. Ook de 
prijs van fosfaatrechten drukte het 

rendement van de melkveehouderij 
in Nederland.

De grondstofprijzen begonnen hoog 
in 2019. Deze zijn echter in de loop 
van het jaar gedaald tot in de zomer, 
om vervolgens weer te stijgen.  
De inkooppositie van De Eendracht 
was goed, ondanks momenten van 
krapte en toeslagen die soms aan 
ons doorberekend werden.

Financiële ontwikkelingen
Zoals aangekondigd hebben we 
bescheiden geïnvesteerd, echter 
wel daar waar nodig. Bovendien 
is er ruim voldoende onderhoud 
gepleegd om alle ter beschikking 
staande productiemiddelen ook ten 
volle te kunnen benutten. Door in 
de loop van 2019 het aandeel van 
De Eendracht in de Naturmühle te 
verkopen aan de overige aandeel-
houders, is er een heel andere ver-
houding in de ratio’s ontstaan bij  
De Eendracht. De balans is daar-
door nogal wat korter geworden.

De solvabiliteit is verder verbeterd 
naar nu bijna 43%, deze was ruim 
33%. In deze tijd een noodzakelijk 
percentage om vooral ook bij mo-
gelijke tegenslagen voldoende buf-
fer te hebben. Ook de Current Ratio 
is verder gestegen van 1 naar 1,24, 
hiermee wordt aangegeven dat de 

Het was eigenlijk ook het jaar van de 
bewustwording, het belang van de kwaliteit 
van de Nederlandse landbouw. 

kortlopende schulden ruimschoots 
voldaan kunnen worden uit de vlot-
tende activa. Al met al een redelijk 
comfortabel gevoel voor een on-
derneming en de ondernemer, ech-
ter geenszins ratio’s om maar wat 
achterover te kunnen leunen. Dit 
vereist een actief ondernemend be-
heer, zoals het ook bedoeld is. 
 
In de geconsolideerde winst-en- 
verliesrekening staan Bescheiden 
zwarte cijfers als bedrijfsresultaat, 
zoals het ook gewenst is bij de  
Coöperatie. Opmerking; de Welkoop 
Staphorst heeft een substantiële 
bijdrage geleverd aan het totale 
bedrijfsresultaat. Ondanks de inhuur 
van extra personeel, extra kosten 
voor advies en extra kosten 
machines/installaties, zijn de 
bedrijfslasten slechts met 1,1% 
gestegen. In de a.s. ALV zal u als 
lid gevraagd worden akkoord te 
gaan het resultaat toe te voegen 
aan de algemene reserves van de  
Coöperatie. Dit ter verdere ver- 
steviging van de positie van  
De Eendracht. 
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Van de directie
Personeel

Het personeel is het kapitaal van de onderneming. Daar-
om worden er regelmatig bijeenkomsten en werkover-
legmomenten gehouden over de ontwikkelingen van en 
bij De Eendracht.  Hierin staan medewerker en de werk-
plek centraal.

Naast het werken aan verbeterpunten en het stellen 
van doelen qua efficiëntie, veiligheid en kwaliteitsver-
betering is ook het welbevinden van de medewerker 
een belangrijk criterium. De medewerkers doen mee 
aan cursussen en trainingen, o.a. BHV, GMP, preventie-
medewerker, Code 95 etc.

Evenals in 2018 waren er in 2019 20 voltijdbanen bezet. 
Hiervan zijn er 16 voltijdbanen bij De Eendracht, loca-
tie Lichtmisweg  7 en 4 voltijdbanen bij de Welkoop in 
Staphorst.

Uit dienst: Alexander Mussche, productie en Jan Tim-
merman, buitendienst. 

In dienst: Sander van Ommen, Albert Hooikammer, 
Klaas Dominé en Marco van Spronsen, allen productie. 
Anja Boldewijn, Welkoop Staphorst, Larissa van der 
Horst van Welkoop Staphorst naar De Eendracht.

We wensen eenieder alle succes toe in hun nieuwe be-
trekking. Voor degenen die elders hun dienstverband 
voortzetten, hartelijk dank voor jullie inzet en bijdrage 
aan de Coöperatie.  

Schothorst Feed Research

Kwaliteit en efficiency zijn sleutelwoorden voor een on-
derneming als De Eendracht. Op de eerste plaats staat 
kwaliteit. 

Voer wat aan de verwachtingen voldoet, bijdraagt tot het ha-
len van uw doelstellingen en voldoet aan de regelgeving. De 
Eendracht is deelnemer aan het basispakket van SFR, Schot- 
horst Feed Research, het Advanced Feed Package, waarbij 
de matrix van SFR wordt gebruikt voor de optimalisatie van 
het voer. SFR zorgt voor kennisdeling middels zoötechnische 
ondersteuning. Dit zijn sessies met vertegenwoordigers en 
nutritionisten waarbij kennis wordt gedeeld en toegepast. De 
grondstoffenlijst en de voedernormen zorgen voor het funda-
ment onder de advisering. SFR heeft o.a. de beschikking over 
een moderne ligboxenstal voor ruim 230 melkkoeien. De stal 
is zodanig ingericht dat de individuele opname van 120 melk-
koeien kan worden bepaald.  
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Macro-economisch was de handels- 
oorlog USA-China veel in het nieuws. 
Naar het einde van het jaar toe lijkt 
het dat ze dichter bij een handelsak-
koord komen. Aandelen rendeerden 
goed. Daarentegen zijn de rentes ge-
daald naar zeer lage niveaus. 

Het jaar begon met hoge tarwe- en 
gerstprijzen vanwege droogte in 2018. 
In 2019 waren deze oogsten echter zo-
wel in de EU als in Rusland erg goed. 
De daling van de graanprijzen zette 
zich al vanaf het begin van het kalen-
derjaar in en bereikte zijn dieptepunt 
in september. Vanaf toen zagen we een 
fors stijgende export, vooral richting  
Noord-Afrika, waardoor prijzen eind 
van het jaar weer opliepen. Maïsprijzen 
waren over het jaar heen veel stabie-
ler. Zowel Brazilië als Oekraïne kenden 
goede maïsoogsten. In de USA kampte 
men, gedurende de inzaaiperiode, met 
grote wateroverlast. Dit zorgde voor een 
groot areaal braakgrond. De handels- 
oorlog zorgde voor een switch van soja 

naar maïs. Goede omstandigheden aan 
het eind van het seizoen zorgden alsnog 
voor redelijke opbrengsten.

De sojamarkt kenmerkte zich begin van 
het jaar door goede oogsten in Brazilië 
en Argentinië. Tezamen met ruime 
voorraden in de USA zorgde dit voor 
een dieptepunt in de prijzen begin mei. 
Daarna werd echter duidelijk dat het 
areaal in de USA fors kleiner werd (uit-
eindelijk circa 20%). Zowel vanwege niet 
kunnen inzaaien als vanwege de switch 
naar maïs. Dit gaf enige prijsstijging, 
maar prijzen zijn relatief laag gebleven 
ten opzichte van eerdere jaren. De kool-
zaadoogst in Europa was heel slecht. 
Oplopende raapolieprijzen en ruim 
aanbod van Canadees koolzaad zorg-
den ervoor dat er in de herfst toch een 

redelijk ruim aanbod van raapschroot 
was met lagere prijzen. Einde van het 
jaar zette het herstel weer in vanwege 
een fundamenteel krappe balans.  
Oogsten zonnebloemzaad in Oekraïne 
en Rusland waren goed. De prijzen van 
zonnebloemzaadschroot bleven echter 
ondersteund door goede Chinese vraag 
naar Oekraïense origine. 

Het suikerbietenareaal stond behoorlijk 
onder druk vanwege slechte suiker- 
prijzen. Dit zorgde voor minder aanbod 
van bietenpulp en dus relatief rede-
lijk vaste prijzen. Bij palmpitschilfers  
zagen we aanhoudend een grotere 
vraag uit derde landen zoals China. Dus 
ook daar stijgende prijzen ondanks een 
groter aanbod.

Van de directie
Inkoop / grondstoffenmarkt

Van de directie
Vooruitblik

Na dit jaar van consolidatie, er relatief weinig geïnves-
teerd is in materieel en machines, de balans verder ver-
beterd is, is er ruimte om de bakens waar nodig iets te 
verzetten. Daar investeren en focus op hetgeen ons be-
weegt, de primaire stoffelijke belangen van u als lid te 
kunnen blijven bedienen. Ook in de toekomst.

De start in 2020, tot nu toe, is voortvarend te noemen. De 
koers die gevaren wordt, is scherp aan de wind, zoals van de 
Coöperatie verwacht mag worden. De omzetten en volumes 
zijn op peil en behoorlijk in de +, tot heden. De verwachting 
is dat deze lijn zich consistent doorzet, evenals de marge. Dit 
geldt ook voor de Welkoop Staphorst. We zijn sterk gericht op 
onze leden/klanten, zelfstandige melkveehouders, dus dicht 
bij huis. De lijnen van aan- en afvoer zijn kort. Ondanks dat 

de zomer een lagere melkprijs laat zien, lijkt de melkprijs 
voor deze winter  wat aan te trekken. De debiteurenstand bij  
De Eendracht is dan ook in de lijn der verwachting tot he-
den. De invloed van de droogte heeft in deze streek niet direct  
geleid tot te lage voeropbrengsten, die niet te compenseren 
zijn met een goed aangepast krachtvoer, maatwerk per  
bedrijf, zoals geleverd door De Eendracht. De N-maatregel 
die per september jl. aangekondigd werd door de minister 
van LNV, is van tafel, vanwege de onredelijkheid en ook onuit-
voerbaarheid op bedrijfsniveau. Er zal echter zeker wel een 
maatregel gaan komen in het komende jaar t.a.v. productie-
beperking/productiebeheersing. Dit zal vooral de sectoren 
varkens- en pluimveehouderij betreffen. De te verwachten 
effecten voor onze leden/klanten, melkveehouders, zullen er 
zeker zijn, echter van een andere orde.
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Gelukkig is er een plusje in de melkprijs op dit moment, dit 
zal echter nodig zijn want de grondstoffenprijzen lopen op en 
zijn zowel in de energie als in het eiwit prijshoudend en vast 
aan de voorkant. Hopelijk komt er weer wat meer ruimte in 
het aanbod van de grondstoffen richting het voorjaar 2021.
Voor wat betreft De Eendracht zelf. De productie en logistiek 
zijn op orde, naast de reguliere vervangingsinvesteringen 
en het reguliere onderhoud is daar weinig te verwachten.  
Gezien de toename van de omzetten kijken we wel naar de 
mogelijkheid om de bedrijfstijd verder op te schroeven.  
Inkoop en kwaliteitszorg; hierin draaien we naar volle tevre-
denheid mee in het CIS en voor het kwaliteitszorgsysteem 
in het systeem van ABZ Diervoeding te Nijkerk. De admini- 
stratieve organisatie is kwalitatief en qua bezetting op peil. 
Nutritie en verkoop liggen op schema, er is wel een aan-
tal speerpunten t.a.v. marktbewerking en de borging in het 
nutritionele stuk. De Welkoop kent een compleet nieuw en 
jong team van actieve medewerkers. Sinds medio april is de 
nieuwe winkelchef met ervaring, Mikel Maats, begonnen. De 
cijfers en ook de samenwerking zijn perspectiefvol dit jaar, 
de Agri Retail formule is goed. Sinds 1 september jl. is er een 
vacature voor de functie van algemeen directeur, de kaders 
daarvan zijn uitgezet, de procedure daarvan is volop gaande. 
Deze vacature is ontstaan nadat per 1 augustus jl. officieel 
afscheid is genomen van Gert Bosch als algemeen directeur, 
in goed overleg. Gert heeft veel gerealiseerd en betekend 
voor de Coöperatie, daarvoor wil ik hem vanaf deze plek dan 
ook van harte bedanken. Hem daarbij alle succes toewen-
send privé en zakelijk in zijn zelfstandig ondernemer zijn, een 
moedige keuze.

Als gevolg van de pandemie, Covid-19, is er sprake van meer 
onzekerheid voor de mensen en worden er meer kosten  
gemaakt in uitvoering van de normale werkzaamheden. Meer-
kosten door het volgen van het hygiëneprotocol op kantoor, 
in fabriek en transport. Aanschaf ontsmettingsmiddelen 
en meer schoonmaakkosten van kantoor en werkplekken. 

Meer kans op ziekteuitval, mogelijke inhuur van externe 
arbeid, of meer overuren van eigen medewerkers. Dan wel 
thuiswerkmogelijkheden creëren voor zover dat nog niet is 
doorgevoerd. De aanvoer van grondstoffen zou wat kunnen 
stagneren, wat resulteert in mogelijk latere leveringen of 
leveringen met toeslagen. Wij betalen onze grondstoffen in  
euro’s, valutarisico’s in die zin lopen we niet. In de afzet is niet 
te verwachten dat er structurele terugval zal ontstaan door 
Covid-19, mogelijk tijdelijk een lichte daling. Vooralsnog zien 
we het tegendeel. Zuivel zelf zit in het primaire voedselpakket 
van de mens. We hebben tot op heden geen gebruik gemaakt 
van de steunmaatregelen van overheidswege en verwachten 
dat ook niet te gaan doen. Daar is dit geen aanleiding toe.  
De omvang van de extra lasten, mede afhankelijk van de duur 
van de pandemie en mogelijk nog de grotere te verwach-
ten omvang daarvan, zal betrekkelijk gering zijn voor onze  
activiteit. Ondanks dat er nog diverse onzekerheden zijn, is 
er niet sprake van materiële onzekerheid ten aanzien van de  
continuïteitsveronderstelling van de onderneming.

Naast het feit dat zuivel in het primaire voedselpakket zit 
neemt de zuivelconsumptie verder toe. Dat betekent ook dat 
de vraag naar melkveevoeders zal blijven, landelijk zal er wel 
verschuiving plaats blijven vinden. De regio waarin De Een-
dracht actief is, is groen, vooral bestemd voor melkvee, met 
een goede geografische ligging. Als De Eendracht zien we vol-
op kansen voor de nu komende jaren; de strategische invul-
ling daarvan als uitkomst is zelfstandig door. Daar waar nodig 
gezamenlijk versterking zoeken met collega’s in het meng-
voervak, zoals reeds in gang is gezet. Een dynamische we-
reld waarin snel geschakeld dient te worden, een compacte 
organisatie zoals deze bij De Eendracht, leent zich daar uit-
stekend voor. Rest mij u toe te wensen dat 2020 in privé en 
zakelijk opzicht voor u als lid/klant toch een vruchtbaar jaar 
mag worden. 

Bart Eggink, Directeur



Jaarrekening 2019
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Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(Voor Resultaatbestemming)

ACTIVA 31 DECEMBER 2019 31 DECEMBER 2018

Vaste activa

1.    Immateriële vaste activa 748

2.    Materiële vaste activa 2.158.562 2.309.666

3.    Financiële vaste activa 46.557 553.967

Vlottende activa

4.    Voorraden 592.751 576.238

5.    Vorderingen 702.493 664.812

6.    Liquide middelen 103.956 310.992

       Totaal Activa 3.604.319 4.416.423

PASSIVA 31 DECEMBER 2018

7.    Groepsvermogen 1.540.823 1.481.088

8.    Voorzieningen 89.471 93.891

9.    Langlopende schulden 847.265 1.339.007

10. Kortlopende schulden 1.126.760 1.502.437

       Totaal Passiva 3.604.319 4.416.423

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019

2019 2018

Netto-omzet 12.999.198 13.007.371

Kostprijs omzet 10.650.986 10.756.341

Brutowinst 2.348.212 2.251.030

Overige bedrijfsopbrengsten 151.305 375.873

Brutomarge 2.499.517 2.626.903

Lonen en salarissen 697.462 685.963

Sociale lasten en pensioenlasten 213.374 184.037

Ingehuurd personeel 103.840 54.630

Afschrijvingen 371.695 349.569

Overige bedrijfskosten 1.089.211 943.821

 Som der bedrijfslasten 2.475.582 2.218.020

 Bedrijfsresultaat 23.935 408.883

Rentebaten 11.960 8.663

Rentelasten -82.145 -85.521

Financieel resultaat -70.185 -76.858

Resultaat -46.250 332.025

 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering 59.952 -64.987

13.702 267.038

Aandeel in het resultaat van niet geconsolideerde
ondernemingen waarin wordt deelgenomen 46.033 57.144

Resultaat toekomend aan rechtspersoon 59.735 324.182



jaarverslag 2019 De Eendracht 2726

Toelichting
balans per 31 december 2019

 VASTE ACTIVA Boekwaarde 
01-01-2019

Des-/Investeringen
2019

Afschrijvingen
2019

Boekwaarde
31-12-2019

1.  Immateriële vaste activa

Applicatie software 748 - 748 0

Totaal 748 - 748 0

2.  Materiële vaste activa

Bedrijfgebouwen en -terreinen 698.451 107.110 84.338 721.223

Machines en installaties  1.106.829 74.089  180.570 1.072.093

Inventaris 319.322 27.044 55.167  291.199

Vervoersmiddelen 185.064 11.601 50.871 74.047

Totaal  2.309.666 219.844 370.946 2.158.562

3.  Financiële vaste activa 31 december 2019 31 december 2018

Deelneming - 553.967

Latente belastingen 46.557 -

Totaal 46.557 553.967

VLOTTENDE ACTIVA 31 DECEMBER 2019 31 DECEMBER 2018

4.  Voorraden

Voorraden 592.751 576.238

5.  Vorderingen

Handelsdebiteuren 618.106 575.655

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

30.676 58.843

Overige vorderingen en overlopende activa 53.711 30.314

702.493 664.812

6.  Liquide middelen

Liquide middelen 103.956 310.992

PASSIVA 31 DECEMBER 2019 31 DECEMBER 2018

7. Groepsvermogen

Groepsvermogen 1.540.823 1.481.088

8.  Voorzieningen

Latente belastingverplichtingen 44.852 76.043

Overige voorzieningen 44.619 17.848

89.471 93.891

9.  Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 847.265 1.339.007

10.  Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 374.819 438.732

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 116.200 131.410

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 446.841 775.462

Belastingen en premies sociale verzekeringen 54.963 48.790

Overige schulden en overlopende passiva 133.937 108.043

1.126.760 1.502.437
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Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2019

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 2019 2018

Bedrijfsresultaat 23.935 408.883

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en afwaardering materiële vaste activa 371.695 349.569

Mutatie voorzieningen -4.420 2.569

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie operationele vorderingen -37.681 35.936

Mutatie voorraden -16.513 13.592

Mutatie operationele schulden -360.467 85.761

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -23.451 896.310

Ontvangen wegen rentebaten en soortelijke opbrengsten 11.960 8.663

Betaald wegens rentelasten en soortgelijke kosten -82.145 -85.521

Betaalde winstbelasting 59.952 -25.108

       

Kasstroom uit operationele activiteiten -33.684 794.344

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen in materiële vaste activa -228.243 -399.807

Mutatie deelnemingen 600.000

Mutatie overige financiële vaste activa -46.557

Desinvesteringen materiële vaste activa 8.400 58.534

Kasstrooom uit investeringsactiviteiten 333.600 -341.273

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Ontvangsten en aflossingen langlopende schulden -506.952 -294.999

Mutatie geldmiddelen -207.036 158.072

Vermogensontwikkeling / Kengetallen

VERMOGENSONTWIKKELING 31 DECEMBER 2019 31 DECEMBER 2018

Groepsvermogen 1.540.823 1.481.088

Totaal vermogen 3.604.319 4.416.423

Solvabiliteit (groepsvermogen/totaal vermogen) 42,7% 33,5%  

KENGETALLEN

Current ratio 1,2 1,0

Dit betreft de op korte termijn (binnen 1 jaar) beschikbare middelen afgezet tegen de op korte termijn te betalen bedragen.
De norm hiervoor is gesteld op minimaal 1.
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Waarderingsgrondslagen
Algemeen

Identificatiegegevens
Naam: Aan- en verkoopcoöperatie  
“De Eendracht” U.A.
Rechtsvorm: Coöperatie
Statutaire zetel: Rouveen
Nummer Kamer van Koophandel: 
05047601

Activiteiten
De activiteiten van Aan- en verkoop- 
coöperatie “De Eendracht” U.A.,  
statutair gevestigd te Rouveen, en 
haar groepsmaatschappijen bestaan 
voornamelijk uit:
-De handel in en productie van vee   
  voer en meststoffen;
-De handel in brandstoffen, zaaizaden    
  en verdere landbouw benodigdheden;

Geldeenheid
Voor zover niet anders is vermeld zijn 
de bedragen weergegeven in euro’s. 

Personeelsleden
Bij de coöperatie waren in 2019 ge-
middeld 20 voltijdseenheden werk-
zaam (2018: 20).

Groepsverhoudingen
Aan- en verkoopcoöperatie “De Een-
dracht” U.A. gevestigd te Rouveen staat 
aan het hoofd van de groep. Een over-
zicht van de gegevens vereist op grond 
van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is 
onderstaand opgenomen.

Geconsolideerde maatschappijen
Vennootschappen volledig  
geconsolideerd
In de jaarrekening van Aan- en verkoop-
coöperatie “De Eendracht” U.A. zijn de 
financiële gegevens geconsolideerd  
van Aan- en verkoopcoöperatie  
“De Eendracht” U.A. en de volgende 
groepsmaatschappij:

Naam: Rouveen Biovoeder B.V 
Statutaire zetel: Rouveen 
Aandeel in geplaatst kapitaal: 100% 
Aansprakelijk-heidsverklaring: Nee
De waardering vindt plaats tegen  
nettovermogenswaarde.

Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening  
van Aan- en verkoopcoöperatie  
“De Eendracht” U.A. zijn de financiële 
gegevens verwerkt van de tot de groep 
behorende maatschappijen en andere 
rechtspersonen waarop een overheer-
sende zeggenschap kan worden uitge-
oefend of waarover de centrale leiding 
wordt gevoerd. De geconsolideerde 
jaarrekening is opgesteld met toepas-
sing van de grondslagen voor de waar-
dering en de resultaatbepaling van Aan- 
en verkoopcoöperatie “De Eendracht” 
U.A.

De financiële gegevens van de groeps-
maatschappijen en de andere in de 
consolidatie betrokken rechtspersonen 
en vennootschappen zijn volledig in 

De geconsolideerde jaarrekening 
is opgesteld in overeenstemming 
met in Nederland algemeen aan-
vaarde grondslagen voor financië-
le verslaggeving.
 
Activa en passiva worden in het 
algemeen gewaardeerd tegen 
de verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarde-
ringsgrondslag is vermeld vindt 
waardering plaats tegen de ver-
krijgingsprijs. In de balans en de 
winst-en-verliesrekening zijn  
referenties opgenomen. Met deze 
referenties wordt verwezen naar 
de toelichting. 

Baten en lasten worden toe- 
gerekend aan het jaar waarop ze  
betrekking hebben. Winsten wor-
den slechts genomen voor zover zij 
op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke ver-
liezen die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaar- 
rekening bekend zijn geworden.

Het jaarrekening regime voor klei-
ne rechtspersonen als bedoeld in 
artikel 2:396 BW is op de rechts-
persoon van toepassing. 

de geconsolideerde jaarrekening op-
genomen onder eliminatie van de 
onderlinge verhoudingen en trans- 
acties.

Stelselwijzigingen
In het boekjaar heeft, als gevolg van 
een wijziging in de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, een stelselwijziging 
plaatsgevonden ten aanzien van de 
verwerking van de groot onderhouds- 
kosten. In het verleden werden de kos-
ten voor groot onderhoud direct ten 
laste van het resultaat gebracht, onder 
het nieuwe stelsel worden kosten voor 
groot onderhoud geactiveerd volgens 
de componentenbenadering. De onder- 
neming heeft ervoor gekozen om, con-
form de bepaling in RJK B2. 133a,  
de overgang van ‘kosten van groot on-
derhoud direct in de winst-en-verlies- 
rekening’ naar ‘kosten van groot onder-
houd in de boekwaarde van het actief’ 
prospectief te verwerken. Door de pros-
pectieve verwerking heeft dit voor boek-
jaar 2019 geen effect op het vermogen en 
resultaat.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
onder aftrek van afschrijvingen. 
Er wordt rekening gehouden met  
bijzondere waardeverminderingen. 
Dit is het geval als de boekwaarde  
van het actief (of van de kasstroom 
genererende eenheid waartoe het 

actief behoort) hoger is dan de reali-
seerbare waarde ervan.  

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen wor-
den gewaardeerd tegen verkrijgings- 
prijs plus bijkomende kosten of ver-
vaardigingsprijs onder aftrek van  
afschrijvingen gedurende de ver-
wachte toekomstige gebruiksduur. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven.  
Er wordt rekening gehouden met de 
bijzondere waardeverminderingen 
die op balansdatum worden verwacht.
Overige materiele vaste activa wor-
den gewaardeerd tegen verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek 
van afschrijvingen gedurende de ver- 
wachte toekomstige gebruiksduur en 
bijzondere waardeverminderingen. 
Periodiek groot onderhoud wordt 
volgens de componentenbenadering 
geactiveerd. Hierbij worden de totale 
uitgaven toegewezen aan de samen-
stellende delen. 

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarop invloed van  
betekenis op het zakelijke en finan-
ciële beleid kan worden uitgeoefend 
worden gewaardeerd tegen de netto- 
vermogenswaarde. Deelnemingen 
waarin deze invloed ontbreekt, wor-
den opgenomen tegen verkrijgings-

prijs, rekening houdend met een voor-
ziening voor waardeverminderingen. 
De vorderingen op en leningen aan 
deelnemingen alsmede de overige 
vorderingen worden bij eerste ver-
werking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, 
welke gelijk zijn aan de nominale 
waarde, onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen. 

De latente belastingvordering heeft 
betrekking op de tijdelijke verschillen 
tussen de waardering in de jaarreke-
ning en de fiscale waardering van de 
activa. De voorziening is berekend 
naar het geldende betalingstarief van 
19,0%.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd  
tegen verkrijgings- of vervaardigings-
prijs onder toepassing van de FIFO- 
methode (first in, first out) of lagere 
opbrengstwaarde.
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Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste ver-
werking gewaardeerd tegen de reële 
waarde van de tegenprestatie, inclu-
sief de transactiekosten indien mate-
rieel. Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de  
geamortiseerde kostprijs. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, 
banktegoeden en deposito’s met een 
looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken 
zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden. Liquide middelen worden ge-
waardeerd tegen nominale waarde. 

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor 
in rechte afdwingbare of feitelijke ver-
plichtingen die op de balansdatum be-
staan, waarbij het waarschijnlijk is dat 
een uitstroom van middelen noodza-
kelijk is en waarvan de omvang op be-
trouwbare wijze is te schatten. 

Overige langlopende  
personeelsbeloning
Overige langlopende personeelsbelo-
ningen zijn die welke deel uitmaken van 
het beloningspakket, zoals beloningen 

wegens jubilea, tijdelijk verlof en der-
gelijke, met een lang-lopend karakter. 
Hierbij is sprake van opbouw van rech-
ten. De opgenomen verplichting is de 
beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen.

Latente belastingverplichtingen
Deze belastingvoorziening heeft be-
trekking op de tijdelijke verschillen 
tussen de waardering in de jaar- 
rekening en de fiscale waardering van 
activa en passiva. De voorziening is be-
rekend naar het geldende belastingta-
rief van 19,0% 
Voor boekwinsten die bij vervreemding 
van een bedrijfsmiddel bij het bepalen 
van de fiscale winst gereserveerd wor-
den, wordt een herinvesteringsreserve 
gevormd indien en zolang (maar maxi-
maal 3 jaar) het voornemen tot herin-
vesteringsreserve van de opbrengst 
bestaat. Indien vervanging van het be-
drijfsmiddel plaatsvindt, dan worden 
deze gereserveerde boekwinsten in 
mindering gebracht op de vervangende 
investeringen indien en voor zover fis-
caal aanvaardbaar. 

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de 
eerste verwerking gewaardeerd tegen 
reële waarde. Transactiekosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de ver-
werving van de langlopende schulden 

worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen. Langlopende 
schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio 
en onder aftrek van transactiekosten. 
Indien er geen sprake is van (dis) agio 
en transactiekosten is de geamorti-
seerde kostprijs gelijk aan de nominale 
waarde. Het verschil tussen de bepaal-
de boekwaarde en de uiteindelijke af-
lossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschat-
te looptijd van de langlopende schulden 
in de winst-en-verliesrekening als inte-
restlast verwerkt. 

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de 
eerste verwerking gewaardeerd tegen 
reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaar-
deerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en on-
der aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 

Waarderingsgrondslagen / 
Voorstel resultaatbestemming

Voorstel  
resultaatbestemming
Aan de leden wordt voorgesteld het  
resultaat over 2019 ad € 59.735 
toe te voegen aan de overige  
reserves
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Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op-
brengstwaarde van de geleverde prestaties enerzijds, en  
anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaar-
deerd tegen historische kostprijzen. 
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen 
zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke 
hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking  
genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in 
het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten 
onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven 
belastingen. 
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden ver-
werkt zodra alle belangrijk rechten en risico’s met betrek-
king tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen 
aan de koper. 

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden 
vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming 
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiks-
duur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggin-
gen wordt niet afgeschreven. 
Boekwinsten en –verliezen uit de incidentele verkoop van 
materiële vaste activa worden verwerkt in de winst-en-ver-
liesrekening in de afschrijvingen. 

Applicatiesoftware:       20,0%
Bedrijfsgebouwen en terreinen:   0 - 12,5%
Machines en installaties:   3,0 - 20,0%
Inventaris:    5,0 - 20,0%
Vervoermiddelen:   10,0 - 20,0%
 
 

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig ver-
werkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van 
de rentelasten wordt rekening gehouden met de verant-
woorde transactiekosten op de ontvangen leningen.  

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin 
wordt deelgenomen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van bete-
kenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële be-
leid, wordt opgenomen het aan de coöperatie toekomende 
aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resul-
taat wordt bepaald op basis van de bij Aan- en verkoopco-
operatie “De Eendracht” U.A. geldende grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling. 

Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het  
geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij 
rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen 
de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale 
winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (in-
dien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover 
de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 

Pensioenen 
Aan- en verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A. heeft alle 
pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingen- 
benadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie 
wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord 
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruit-
betaalde premies worden opgenomen als overlopende activa 
indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering 
van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies  
worden als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen voor de opstelling van het  
geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten. De effecten  
kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. 

Winstbelastingen, ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele  
activiteiten. Ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten en betaalde  
dividenden onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 





38

Controleverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Algemene Ledenvergadering en de Raad van Commissarissen van Aan- en Verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A.

Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2019 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Aan- en Verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A. te Rouveen 
is ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2019 van Aan- en Verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A. 
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte geconsolideerde jaarrekening in alle van materieel zijn de aspecten consistent 
met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2019 van Aan- en Verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A. op basis van de grondslagen zoals 
beschreven in de toelichting op de samengevatte jaarrekening. 

Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19 in Gebeurtenissen na Balansdatum 
Het coronavirus heeft ook invloed op Aan- en Verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A. In de toelichting op pagina 30 in de jaarrekening heeft het 
bestuur de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht. Ook geven zij aan dat het op dit 
moment voor hen niet goed mogelijk is om in te schatten wat de invloed van het coronavirus is op de financiële prestaties en gezondheid van Aan- en 
Verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 BW 2. Het kennisnemen van de samengevatte jaar-
rekening en onze controleverklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde geconsolideerde 
jaarrekening van Aan- en Verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A. en onze controleverklaring daarbij. 

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2019 van Aan- en Verkoopcoöperatie  
“De Eendracht” U.A. in onze controleverklaring van 25 september 2020.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de samengevatte jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting 
op de samengevatte jaarrekening. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de coöperatie.

Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is 
met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Zwolle, 25 september 2020
Flynth Audit B.V.

Was getekend

drs. R.M. Janssen RA

Bij veevoeder coöperatie De Eendracht zijn 
de aangesloten boeren eigenaren van de 
onderneming. Daarom zijn hun belangen 
leidend in alles wat wij doen. Wij hebben 
de missie om duurzaam waarde voor onze 
leden te creëren. Dit doen we door on-
dersteuning met veelal bedrijfsspecifieke  
samenstellingen voor het bereiken van een 
optimaal resultaat. De waarde van onze  
onderneming willen wij verhogen door onze 
marktpositie in met name de rundvee- 
houderij geleidelijk en rendabel te laten 
groeien.

Contact

Lichtmisweg 7
7954 PL Rouveen
Telefoon: 0522-291225
Info@eendrachtrouveen.nl
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