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Bestuurscolleges
Raad van Commissarissen

Van de voorzitter
Beste leden,

Er mag weer een voorwoord geschreven worden voor het 
jaarverslag over 2021. Het lijkt er zelfs op dat we elkaar weer 
in het echt kunnen ontmoeten en met elkaar het gesprek aan 
kunnen gaan om de jaarcijfers te bespreken, maar ook om 
weer eens gezellig bij te praten met elkaar over onder meer 
onze Coöperatie.

Zorgen zijn er ook, ik noem de aanval van Rusland op  Oekraïne  
in de periode dat ik dit voorwoord schrijf. Wat voor invloed heeft 
dit op onze maatschappij en op ons als voedselmakers. Naast 
het menselijk leed dat een oorlog veroorzaakt, wat het belang-
rijkst is om voor ogen te houden, zijn er misschien ook zaken die 
in een ander daglicht kunnen komen te staan. Is het voor een 
overheid niet belangrijk om te zorgen dat je niet (te) afhankelijk 
wordt van andere landen? Wat betreft o.a. energie, maar zeker 
ook de  voedselvoorziening voor de eigen bevolking. Moet het 
beleid aangepast worden aan een andere realiteit? Dit alles 
geeft weer nieuwe inzichten en nieuwe uitdagingen. Wie weet 
geeft dat weer kansen voor ons als voedselmakers en “land-
schapstoffeerders” en krijgen we als boeren weer de waarde-
ring voor ons mooie beroep.

De Coöperatie 
In het jaar 2021 zijn bij onze Coöperatie weer de nodige  zaken 
gepasseerd. Niet in de laatste plaats was er de zorg om  reden 
van COVID-19 en hebben we alles op alles gezet om het voor el-
kaar te krijgen dat onze leden/klanten hun bestelde voer en pro-
ducten op tijd geleverd kregen. Ook wij hebben soms wat zorgen 
gehad om de personeelsbezetting door  quarantaine maatrege-
len of ziekte. Gelukkig is dit door de inzet en betrokkenheid van 
onze medewerkers weer gelukt. 

Onze zoektocht naar een nieuwe directeur/bestuurder heeft het 
afgelopen jaar de nodige aandacht van ons gehad.      We        hebben
 u als lid mee mogen nemen in dit proces door twee leden-
avonden, op 22 en 24 juni 2021, te organiseren. Hier is het 

plan voorgelegd om met een gedeelde directeur te werken. 
Dit in samenwerking met Coöperatie Zuid-Oost Salland.
De aanwezige leden stemden allen in om dit voorstel verder 
uit te werken. Voor de medewerkers hebben we deze avond 
ook gehouden en zij vonden dit eveneens een goede keuze. 

Het proces om te komen tot invulling van de vacature van di-
recteur/bestuurder heeft er toe geleid dat per  september 2021 
Hans Verheul is aangesteld. We wensen Hans veel  succes met 
de invulling van deze mooie en uitdagende functie als directeur/
bestuurder van onze Coöperatie.

Bart Eggink is per september teruggetreden als waarnemend 
directeur/bestuurder. Bart werkt nu nog een aantal lopende za-
ken af en doet verder nog enkele ondersteunende werkzaamhe-
den voor onze Coöperatie. Bart willen we hierbij bedanken voor 
zijn bijdrage aan het voortbestaan van  Coöperatie De Eendracht.

Coöperatie De Eendracht die als zelfstandige  coöperatie door-
gaat en waarbij we zeer zorgvuldig kijken waar we in samen-
werking met Coöperatie Zuid-Oost Salland onze gezamen lijke 
voordelen kunnen behalen. Dit vanuit de  gedachte dat beide 
coöperaties uniek zijn, hun eigen kwaliteiten en cultuur heb-
ben en hun zelfstandigheid willen behouden. Het voordeel dat 
Coöperatie De Eendracht behaalt door deze unieke samen-
werking hopen we door te kunnen vertalen naar het voordeel 
voor u als lid.

De omzetten van mengvoer zijn ondanks de krimpende meng-
voermarkt goed op peil gebleven en we zien dat de productie-
capaciteit van de fabriek goed gevuld is. We hopen dit zo voort te 
kunnen zetten in 2022. Wel zijn er onzekerheden over de huidige 
situatie in de wereld, de EU, maar ook in Nederland en wat daar 
de gevolgen van kunnen zijn voor onze sector. Waar onze Coö-
peratie invloed op heeft, proberen we deze  invloed ook aan te 
wenden ten dienste van onze leden.
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Na alle zaken waar we als Coöperatie en commissarissen 
mee bezig zijn geweest, mogen we constateren dat 2021 
een jaar is geweest waar De Coöperatie een mooi financieel 
 resultaat heeft mogen behalen. Hier willen we de leden graag 
in mee laten delen. Het overige deel van het behaalde resul-
taat willen we toevoegen aan de algemene  reserve,  zodat 
er in deze bijzondere en onzekere tijden een solide basis  
ontstaat voor onze Coöperatie. 

Welkoop Staphorst 
Bij onze Welkoop staat een enthousiast team, dat u 
graag van dienst wil zijn met advies bij uw aankopen ten 
 behoeve van uw bedrijf of voor privé-aangelegenheden.  
In 2021 heeft dit team ook te maken gekregen met lande-
lijke maatregelen naar aanleiding van COVID-19.  Het was  
fijn om te zien en te horen hoe zij zich ondanks de impact 
die dit voor de Welkoop heeft gehad toch elke keer door 
hun positieve inzet er een draai aan hebben kunnen geven. 
Een zeer groot compliment is dan ook zeker op zijn plaats. 
We hebben het jaar 2021 bij Welkoop mogen afsluiten met 
een mooie bijdrage aan het resultaat van onze Coöpe-
ratie. Jaron Potuyt die al werkzaam was bij Welkoop  is in 
2021 bedrijfsleider van onze winkel geworden. We  wensen 
Jaron veel succes bij het uitoefenen van deze taak. Met deze 

invulling is de personele bezetting weer op orde. We zijn  
er klaar voor om met elkaar de Welkoop verder te ontwikke-
len richting een mooie toekomst.

Decharge 
De RvC heeft in haar vergadering van maart 2022 de door Flyn-
th Accountants gecontroleerde en opgestelde jaarrekening 
besproken en vastgesteld. De jaarrekening zal u in de jaarver-
gadering ter vaststelling worden voorgelegd. Tevens zal dan de-
charge van het bestuur over het afgelopen boekjaar aan de orde 
komen, net als de dechargeverlening voor de commissarissen 
over haar toezicht op het bestuur.

Tot slot 
De RvC wil waarnemend directeur Bart Eggink, directeur Hans  
Verheul en personeel bedanken voorhun grote mate van inzet 
en betrokkenheid in 2021. We begonnen het jaar met goe-
de moed en vele  uitdagingen. Door onze gemotiveerde en 
betrokken medewerkers is  alles in goede banen geleid bin-
nen de mogelijkheden die er  waren. De inmiddels goed in-
gerichte processen en duidelijke visie heeft zich  mogen 
 vertalen in een positief financieel eindresultaat en een 
 organisatie die met vertrouwen naar de toekomst kijkt.  
Erg belangrijk voor het succes van De Coöperatie bent u als 
lid. Wij willen u daarom graag bedanken voor uw trouwe 
 afname en het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar. 

We hopen als Coöperatie De Eendracht, nog dichter naast 
onze leden te staan om samen een (financieel) gezonde en 
vredige toekomst tegemoet te gaan! 

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 fusiecoöperatie op moment van schrijven ruim 30 
jaar bestaat.

Uitgaand van het feit dat de verkrijgende Coöperatie als 
oprichter blijft aangemerkt, bestaat de Samenwerking 
sinds 1903 ruim 118 jaar. Inmiddels is De   Co   öperatie  
een van de weinige mengvoercoöperaties in  Nederland 
(10 in 2020) en begeeft deze zich in een VUCA wereld. 
Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous.  Snel ver-
anderend, onzeker, complex en vaag/dubbelzinnig. 
Doelstelling zoals omschreven in de statuten is een 
 bijdrage leveren aan de stoffelijke behoeften van haar af-
nemers. 

Al meer dan 100 jaar zijn een slimme, no-nonsense be-
nadering van de rantsoenen het resultaat. Belangrijke 
uitgangspunten als coöperatief, transparant, veiligheid en 
arbeidsgemak zijn gecombineerd met de nieuwste ont-
wikkelingen uit de praktijk. De productielocatie van rund-

veevoeders is gelegen aan de Lichtmisweg 7 in Rouveen. 
De productie van biologische voeders, onderscheidend in 
nutritioneel hoogwaardig voer met zeer goede structuur, 
vindt plaats in Meppel. 

Afzet vindt plaats vanuit vier locaties, te weten: de fa-
briek aan de Lichtmisweg, de Welkoopwinkel aan de Oude 
Rijksweg (voorheen Coöperatie De Hoop), de biologische 
fabriek van De Valk Wekerom in Meppel en vanuit de sa-
menwerking met C.A.V.V. Zuid-Oost Salland uit Haarle. 

Onderdeel van de activiteiten is advisering aan de  leden/
klanten. De Coöperatie kent een consistent beleid waarin 
zij de kernactiviteit en het resultaat van de klanten voor-
opstelt. De kernactiviteit is inkopen van grondstoffen, 
produceren en vermarkten van diervoeders voor rundvee, 
voorzien van kundig advies. Het resultaat op de bedrijven 
van de leden/klanten telt. Het leden aantal bedroeg op  
balansdatum: 126.

Van de voorzitter 
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Afzet in tonnen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rundveevoeders 9093 11687 14365 16230 19142 20740 22267 25373 29712 30357

Overige voeders 290 620 668 6970 6381 4985 5119 3640 2808 973

Biologische 
voeders 2944 3314 3136 3155 3371 3080 3197 2754 2332 2500

Grondstoffen 2233 2856 3000 3872 16910 16412 7928 8173 10412 8410

Totaal 
diervoeders 14560 18477 21169 30227 45804 45217 38511 39940 45264 42240

Meststoffen 2058 2125 2702 2098 2073 1909 1829 1658 1716 1663

Aantal leden 161 163 171 175 177 168 165 159 163 126*

Kerncijfers

*Per 01-01-2021 heeft een herijking van het ledenbestand plaats gevonden
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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 veehouderijgebied; de waar-
de van de onderneming verhogen door de marktpositie in 
met name de rundveehouderij geleidelijk en rendabel te 
laten groeien. Coöperatief bekend om de Eendracht Mixed 
 Rations aanpak. Rendement voor de leden is leidend.

Visie, strategie 
De Eendracht is een bloeiend bedrijf en heeft de  afgelopen 
jaren een indrukwekkende groei gerealiseerd. De productie-
locatie in Rouveen is klaar gemaakt om te groeien van 20.000 
ton 7 jaar geleden naar ca. 50.000 ton. We liggen op schema 
en produceren/verkopen nu ca. 43.000 ton per jaar.

We staan bekend om onze EMR-specialisatie. Onze  reputatie 
is rotsvast wat geresulteerd heeft in een stevige toename 
van het aantal klantverwijzingen. Onze klanten zijn onze am-
bassadeurs. Dit hebben we bereikt dankzij ons goed gemo-
tiveerde en gefocuste 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 kwaliteitspropositie 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 voorkeur hebben om 
bij De Eendracht - in plaats van de concurrentie – te kopen.   
Al onze verkoop- en marketingmaterialen bevatten 
 duidelijke en heldere informatie. Potentiële klanten be-
schikken over alle benodigde informatie om een beslissing 
te kunnen nemen die resulteert in een vanzelfsprekende 
beslissing van de klant om van ons te kopen.

Onze doelgroep bestaat uit boeren, gezinsbedrijven, die niet 
éénmalig 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, leveringsbetrouwbaarheid en tech-
nische prestaties.

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 daarom 
als bedrijf exact de processen die wij in de loop van de jaren 
verfijnd hebben zodat we ieder jaar consistent de overeen-
gekomen normen halen. De belangrijkste structuren die wij 
ontwikkeld hebben, zijn onze productie- en verkoopproces-
sen en deze zijn uitzonderlijk goed uitgetraind naar de team-
leden die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks managen 
van deze structuren. Dit heeft geleid tot een forse toename 
in productiviteit die wij nu kunnen meten en bewaken.

V
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Van de directie
Consolidatie

Het jaar 2021 zou het jaar worden van 
het einde van de pandemie. Na de vac-
cinaties zouden we van COVID-19 af 
zijn. Maar het werd het jaar van het 
 leren omgaan met COVID-19. Alles 
kwam voorbij, een lockdown en zelfs 
een avondklok. Er werd en wordt door 
 COVID-19 nog steeds veel gevraagd van 
de mensen en we hebben laten zien dat 
we heel flexibel zijn, maar ook dat de 
maat soms vol is. 2021 is ook het jaar 
geworden van minder luisteren en 
meer protesteren richting de overheid. 

Bij De Eendracht hebben we het ook ge-
merkt, minder klantbezoeken en bijeen-
komsten. Er waren eigenlijk  nauwelijks 
gelegenheden om elkaar te ontmoe-
ten, geen studie-, demo-, fokveeda-
gen en beurzen. Om vooral u als lid/
klant bij te kunnen staan, was dat wel 
 bijzonder uitdagend, maar we hadden in 
2020  geleerd hoe we dat goed konden 
doen. Je merkte dat iedereen blij was 
om weer iemand te spreken. Het per-
soonlijke contact en de betrokkenheid 
werd nog meer gewaardeerd als ande-
re jaren. Want wat zat iedereen in een 
isolement. Dat liet maar weer eens zien 
hoe onderscheidend wij t.o.v. andere 
coöperaties zijn.

Ook politiek heerste er een druk. Het 
duurde lang voordat we een  kabinet 
hadden en we zaten allemaal in 
 spanning hoe het kabinet met de agra-

rische sector zou omgaan. We hadden 
er allemaal een slecht gevoel over en 
dat kwam helaas ook uit. Het was ook 
het jaar van enorme prijs stijgingen, die 
vaak een aanloop zijn voor een  crisis. En 
in een crisis wordt de waardering voor 
de landbouw altijd  beter. Kennelijk heb-
ben we die  nodig, want in 2020 was de 
afstand tussen het kabinet en de land-
bouw nog groter dan ooit daarvoor.

Markt en marktontwikkelingen 
In 2021 is de mengvoedermarkt (even-
als in 2020) verder gekrompen, voor de 
totale markt is dat ruim 2%, vooral door 
de duidelijk lagere varkensvoerafzet. 
Maar ook in de rundveehouderij is be-
duidend minder gevoerd. Dat is natuur-
lijk geheel logisch door de hoge grond-
stofprijzen en de lage melkprijs. De 
rundveevoerafzet bij De Eendracht, incl. 
biologisch, is van ruim 23.000 ton in ‘20 
gestegen naar bijna 24.000 ton ‘21, bij-
na 4% (in ’20 was dit +14%). Het aandeel 
biologisch ligt daarbij op 10%, dit is ruim 
boven het aandeel in de markt, deze is 
ca. 4%. Er zijn wel minder grondstoffen 
verkocht, dit komt voornamelijk door 
een daling in de verkoop van Sodagrain. 
De verkoop van enkelvoudige grond-
stoffen is ook niet onze prioriteit. 

De voerafzet in 2021 is iets lager dan 
in 2020, aangezien we bij De Eendracht 
minder voer voor derden hebben ge-
maakt. De totale voerproductie op loca-

tie Lichtmisweg 7, komt daarbij op bijna 
39.500 ton. De vraag naar  VLOG-voeders 
in de vooral Duitse markt is stabiel ge-
bleken, zo ook bij onze leden/klanten. 

Het prijssentiment, opbrengstprijzen 
melk en die van omzet & aanwas  waren 
in de melkveehouderij niet goed. De 
grondstofprijzen bleven in 2021 maar 
verder stijgen, terwijl de melkprijs niet 
mee ging. Hierdoor hebben veel rund-
veebedrijven geen goed jaar achter de 
rug. Gelukkig laten de laatste maanden 
van 2021 een goed herstel van de melk-
prijs zien en kan het in 2022 nog wel 
eens een heel goed jaar worden. Dit zag 
je ook in andere sectoren terug, met als 
uitschieter de varkenshouderij, waar de 
vleesvarkensprijs in de tweede helft van 
het jaar onveranderd bleef en de voer-
prijzen wel bleven doorstijgen.

Gelukkig was er in de melkveehoude-
rij geen sprake van besmettelijke dier-
ziektes in Nederland, dit in tegenstelling 
tot de pluimvee- en varkenshouderij. 
De grondstofprijzen van de voeders zijn 
in de loop van het jaar verder door-
gestegen, zeker de meer eiwitrijke  
samenstellingen. 

Financiële ontwikkelingen 
Voor De Eendracht was het wederom 
een jaar van consolidatie, vooral ook 
om e.e.a. verder op orde en op een ho-
ger plan te krijgen. Er is vergelijkbaar 
afgeschreven met voorgaand jaar, er is 
echter minder geïnvesteerd dan dat er 
is afgeschreven. Waar de afzet in 2021 
iets lager lag dan in 2020, was de omzet 
juist hoger. De oorzaak ligt in de verder 
gestegen grondstofprijzen, waardoor 
ook onze verkoopprijzen mee hebben 
moeten stijgen. De marge die gerea-
liseerd is tussen in- en verkoop, blijft 
constant ten opzichte van 2020. De ove-
rige opbrengsten lagen iets hoger. De 
som der bedrijfskosten is dit jaar met 
6% gestegen. Dit komt met name, om-
dat we op veel fronten een inhaalslag 
hebben gemaakt, zodat we weer klaar 
zijn voor de toekomst. Er zijn veel uren 
gemaakt door zowel mens als machi-
nes, met daardoor meer personeels-
kosten, kosten machines, etc.. Ook zijn 
er meer kosten gemaakt voor controles 
en verzekeringen. Daarnaast hebben 
we ook een extra voorziening op de 
debiteuren genomen, omdat deze post 
door de matige melkprijs en hoge voer-
kosten gestegen is. Verder zijn de aflos-
singen betaald en dalen de rentelasten. 
We hebben een mooi resultaat, deze is 
iets hoger dan in 2020. 
Ook dit jaar leverde de Welkoopwinkel 
een substantiële bijdrage in het groeps-

resultaat. Al met al ook nu een beschei-
den resultaat, zoals van uw Coöperatie 
verwacht mag worden. De ratio’s solva-
biliteit (50% was 45%), current-ratio en 
liquiditeit zijn verder verbeterd en dat is 
noodzakelijk in deze tijden van onder-
nemen. Derhalve zal u, als lid, in de a.s. 
ALV gevraagd worden akkoord te gaan 
om u als lid € 2,- per ton aan afgeno-
men mengvoeders in 2021 uit te keren 
en een deel van het resultaat toe te 
 voegen aan de algemene reserves van 
De Coöperatie . 

Samenwerking met C.A.V.V. 
Zuid-Oost Salland 
In 2021 zijn we gestart met een inten-
sieve samenwerking met de vergelijk-
bare Coöperatie C.A.V.V. Zuid-Oost 
 Salland in Haarle. Hierbij hebben we 3 
belangrijke uitgangspunten:
• De coöperaties blijven geheel 
 gescheiden en zelfstandig.
• Samenwerken gebeurt alleen op  
 fronten waar beide partijen de 
 voordelen van zien.
• Elke samenwerking is weer terug 
 te draaien.
We zijn nu een aantal maanden op weg 
en daarbij valt ons een aantal zaken op. 
Om beide organisaties goed ingericht te 
krijgen en met name door de  gedeelde 
directeur kost het meer tijd dan dat 
we eerst hadden verwacht. De vlakken 
waar we in eerste instantie de moge-

lijkheden zagen, zijn lang niet allemaal 
zo vanzelfsprekend. Een aantal zaken 
is opgepakt en draait volop naar tevre-
denheid, zoals uitwisseling van produc-
tie, gezamenlijke kwaliteits controle, 
uitwisseling van kennis en personeel. 
Het mooie van de samenwerking is, dat 
er juist op vlakken waar we eerst niet 
aan dachten nu ook samengewerkt 
wordt. Bijvoorbeeld toepassen van be-
paalde software om efficiënter te kun-
nen werken. Gezamenlijk inkopen van 
 specifieke producten. Vergelijken van 
kosten van bepaalde onderdelen (ener-
giekosten, brandstofkosten etc.). Uit-
wisseling van ideeën (bijvoorbeeld ont-
werp van een nieuwe zakgoedoplegger)
Terugkijkend op dat vlak is er de laatste 
maanden veel gebeurd en zijn er nog 
mogelijkheden voldoende om mee aan 
de slag te gaan.
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Van de directie
Personeel

Het personeel is het kapitaal van de onderneming.  Daarom 
worden er regelmatig bijeenkomsten en werkoverleg-
momenten gehouden over de ontwikkelingen van en bij  
De Eendracht. Hierin staan medewerker en de werkplek 
centraal. 

Naast het werken aan verbeterpunten en het stellen van 
 doelen qua efficiëntie, veiligheid en kwaliteitsverbetering 
is ook het welbevinden van de medewerker een belangrijk 
criterium. De medewerkers doen mee aan cursussen en 
 trainingen, o.a. BHV, GMP, preventiemedewerker, Code 95 
etc. Afgelopen jaar gebeurde er veel digitaal; een geheel 
nieuwe belevenis, helaas uit noodzaak. 

In 2021 waren er 19 voltijdbanen bezet. (20 in 2020) Waarvan 
13 voltijdbanen bij De Eendracht, te Rouveen en 6 voltijdba-
nen bij de Welkoopwinkel te Staphorst. 

Uit dienst: Matthijs Bouwmeester, productie en Jenne-
ke Veldman, administratie. Mikel Maats, bedrijfsleider, 
Gerda Bisschop en Carlijn Lovers, winkelmedewerksters.

In dienst: Jan van Hoef, advisering bij De Eendracht. Marleen 
Bijker, Clarissa Tuin en Laurens Mulder, winkelmedewerk-
(st)ers bij Welkoop Staphorst.

We wensen iedereen alle succes toe in hun nieuwe betrek-
king. Voor degenen die elders hun dienstverband voortzetten, 
hartelijk dank voor jullie inzet en bijdrage aan De Coöperatie.

Daarnaast hebben we door de samenwerking met C.A.V.V. 
Zuid-Oost Salland per 1 september 2021 een nieuwe 
 directeur, Hans Verheul. De tijdelijk, waarnemend direc-
teur Bart  Eggink blijft nog wel in deeltijd aanwezig voor 
 ondersteunende zaken.

Schothorst Feed Research 

Kwaliteit en efficiency zijn sleutelwoorden voor een onder-
neming als De Eendracht. Op de eerste plaats staat kwali-
teit.

Voer wat aan de verwachtingen voldoet, bijdraagt tot het 
 halen van uw doelstellingen en voldoet aan de regelgeving. De 
Eendracht is deelnemer in 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 fun-
dament onder de advisering. SFR heeft o.a. de beschikking 
over een moderne ligboxenstal voor ruim 230 melk koeien.  
De stal is zodanig ingericht dat de individuele opname van 120 
melkkoeien kan worden bepaald.
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Terugblik 2021
De oude graanoogst was vanuit een 
tegenvallende oogst in 2020 behoor-
lijk krap, wat zorgde voor hoge prijzen 
begin van het jaar. Mais was de grote 
kartrekker door zorgen om de mis-
lukte tweede Braziliaanse maisoogst. 
Tarwe en gerst daalden vanaf juni snel 
naar de oogstdip rond midden juli. Half 
 augustus kwam er nieuws naar buiten 
dat in Rusland en Canada flink minder 
tarwe geoogst ging worden, wat een 
sterke sprong in  prijzen veroorzaak-
te. Mais bleef ondertussen tot aan de 
nieuwe oogst duur. Tarwe brak eind van 
het jaar menig record qua prijs door 
de krappe eindbalansen, mais bleef 
redelijk stabiel qua prijs. Nieuws over 
een goede  Australische en  Argentijnse 
tarwe oogst nam de paniek enigszins 
weg waardoor prijsniveaus richting het 
eind van het jaar stabiliseerden. Het 
jaar 2021 begon met een goed onder-
steunde eiwitmarkt. Dit kwam doordat 
de inzaai van soja in Brazilië vertraagd 

was.  Ondertussen was er een erg  grote 
vraag naar soja vanuit China, wat de prij-
zen verder opdreef. Uiteindelijk oogstte 
Brazilië weer een record aan soja-
bonen, dit deed de markt  ontspannen. 
De Amerikanen hebben in het  najaar 
ook een zeer goede oogst gehad.  
De start van het groeiseizoen van soja 
was in grote delen van Brazilië goed.  
Dit in combinatie met een mindere 
vraag dan vorig jaar vanuit China zorg-
de in de 2e helft 2021 voor een wat rui-
mer aanbod en druk op de sojaprijzen 

in Chicago. Raapzaadschrootoogsten 
waren vooral in Canada heel slecht, 
waardoor de wereldwijde raapzaad-
schrootbalansen erg krap waren. Dit 
heeft gezorgd dat de raapzaadschroot-
prijzen eind 2021 heel sterk opgelopen 
zijn. Meest opvallende bijproduct dit 
jaar was tarwe gries, dat ten opzichte 
van andere producten al lange tijd erg 
interessant is. De andere bijproducten 
lopen in bepaalde mate mee met de 
graanprijzen. Palmpit schilfers bleven 
dit jaar duur ten opzichte van andere 

Van de directie
Inkoop/grondstoff enmarkt

producten,  omdat de vraag zich wereldwijd ontwikkelt. Er is 
weinig aanbod van  sojahullen door laagwaterproblematiek 
en een tweede la Ninã-jaar op rij. Duitse bietenpulp is al het 
gehele jaar duur. 

Vooruitblik 2022
Op het moment van schrijven is echt alles anders geworden. 
Er is een bloedige oorlog gaande in Oekraïne, de graanschuur 
van Europa. Export van granen ligt volledig stil, niemand weet 
hoe snel deze weer opgestart kan worden na de oorlog om-
dat veel infrastructuur vernietigd is. In Rusland blijft de tar-
we momenteel ook liggen door tal van sancties. In een toch 
al  wereldwijd krappe graanmarkt is het effect ongekend. 
Ook richting nieuwe oogst zijn er grote zorgen. Als de oor-
log blijft voortduren, is het de vraag of er werknemers, zaai-
zaad, kunstmest en dieselolie beschikbaar zijn om het land 
op te gaan en te kunnen oogsten vanuit Oekraïne. Op het mo-
ment van schrijven zijn de graanprijzen heel sterk gestegen 
en ontzettend volatiel. Niemand weet hoe dit gaat aflopen, 
uiteindelijk zijn dit soort prijzen alleen betaalbaar als melk, 
vlees en eieren nog veel meer in prijs gaan stijgen. In de ei-
witmarkt zien we dat door droogte in vooral Zuid- Brazilië, 

Paraguay en Argentinië de sojaoogsten duidelijk kleiner wor-
den dan eerder ingeschat. Dit betekent opnieuw een heel 
krappe sojabalans. Sinds de bodem in oktober 2021 zijn de 
prijzen weer heel sterk gestegen. Beschikbaarheid van soja 
Non-GMO is al lange tijd onverminderd krap met hoge prij-
zen tot gevolg. Ook Oekraïne produceert Non-GMO soja, dit 
valt nu ook weg, wat nog meer schaarste en hogere prijzen 
veroorzaakt. De krappe raapzaadschrootbalans zorgt nog 
steeds voor hoge raapzaadschrootprijzen. Deze zijn nog ver-
der gestegen door de problemen in soja. Ondertussen had-
den we de hoop op een ruim aanbod zonnepitschroot, vanuit 
 goede oogsten in Rusland en Oekraïne. Door de oorlog kan 
dit  echter niet meer geëxporteerd worden en is beschik-
baarheid vooralsnog nihil. Het raapzaadareaal in Europa is 
gegroeid, ook in Canada wordt een betere oogst verwacht. 
Dit kan vanaf circa augustus 2022 voor een wat ruimere 
raapzaadbalans gaan zorgen.
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Het jaar 2022 is voor De Eendracht goed begonnen. Op mo-
ment van schrijven, zijn er geen zieken en we hebben dan ook 
een volledige bezetting. Er wordt in de fabriek volop gepro-
duceerd, in 2 ploegen, 16 uur per dag, 5 dagen per week en 
een ook nog een deel van de zaterdag. Ook voor onze Wel-
koopwinkel in Staphorst is 2022 goed begonnen. De eerste 
Boerenkoopavond van het jaar hebben we alweer achter de 
rug en het was fijn om dit weer zonder beperkingen te kun-
nen houden. 

De ontwikkelingen inzake COVID-19 zijn positief, maar ook wel 
vreemd te noemen. Alle maatregelen zijn opgeheven en door 
de oorlog in Oekraïne is COVID-19 in één keer helemaal ver-
dwenen. Gelukkig want iedereen wil weer graag naar het oude 
‘normaal’. We weten allemaal dat het een heel raar jaar gaat 
worden. De bloederige oorlog in Oekraïne heeft een omvang, 
die we in Europa sinds WO II niet meer kenden. De gevolgen 
voor buiten Oekraïne zijn ook groot. Fors stijgende energie- 
en brandstofprijzen. Grondstofprijzen die de pan uitrijzen.  
We merken de eerste beperkingen van de beschikbaarheid van 
grondstoffen. We gaan echt een heel spannende tijd tegemoet, 
maar dat is maar klein t.o.v. wat de mensen in Oekraïne mee-
maken. Gelukkig gaan we de goede tijd van het groeiseizoen 
tegemoet bij u en ons, daardoor is er dan ook allerlei bedrij-
vigheid nu de temperatuursom gehaald is. Dit voorjaar zal voor 
velen van u belangrijk zijn om goed en vooral ook voldoende 
ruwvoer te kunnen winnen, in het algemeen zijn op de  bedrijven 
de ruwvoerposities redelijk goed. De voerkosten zullen verder 
doorstijgen, maar de melkprijs zal ook naar  ongekende hoogte 
stijgen. Elke geschiedenisleraar kan beamen dat in een crisis 
de landbouw nodig is om de crisis door te komen. De landbouw 
is de eerste die weer door de crisis heen komt.Misschien komt 
de waardering voor eigen voedselproductie wel weer terug. 
We merken in ieder geval dat de prioriteit bij stikstof en ande-
re milieuperikelen steeds verder afneemt en dat de overheid  
maatregelen neemt om de voedselvoor ziening in Nederland 
zeker te stellen. 

Door de strijd in Oekraïne en de sancties tegen Rusland, zal 
de gehele wereldeconomie ontwricht worden. De gevolgen 
daarvan zijn voor niemand te voorzien. We zullen momenten 
krijgen dat bepaalde grondstoffen onbetaalbaar zijn of geheel 
niet beschikbaar. Wij als De Eendracht kunnen snel schakelen 
en zullen er alles aan doen om u als lid van goed en betaalbaar 
voer te voorzien. 
Meest belangrijke voor de grondstoffenvoorziening voor de 
langere termijn, is dat er dit jaar in Oekraïne het areaal nog wel 
ingezaaid wordt. Want we kunnen de opbrengst uit de graan-
schuur van Europa (Oekraïne) niet missen. Alle andere kosten 
(zoals energie en brandstof) zullen ook naar recordhoogten 
stijgen. De rust zal eerst weer in Europa moeten terugkeren 
om een daling te kunnen inzetten. Dus voor onze leden en ook 
voor uw Coöperatie is het goed om deze kosten in de gaten 
te houden en dat bepaalde keuzes die vroeger niet gemaakt 
werden, nu wel interessant kunnen zijn. Als we kijken naar de 
zuivelconsumptie, is het niet de verwachting dat deze zal afne-
men. Zeker niet als Europa in een crisis belandt. Daarnaast zal 
het aanbod wel afnemen door de oorlog in Oekraïne. Dus een 
stijging (en waarschijnlijk forse stijging) ligt wel in de lijn van 
verwachtingen. Voor u als ondernemer natuurlijk heel belang-
rijk, wat deze crisis met de Nederlandse politiek gaat doen. 
Worden de prioriteiten anders gesteld en blijkt stikstof ineens 
niet meer zo’n groot probleem te zijn? Onder druk wordt alles 
vloeibaar. Het lijkt erop, dat aan het  eind van 2022 het beeld 
naar de landbouw wel eens heel anders kan zijn dan wat we nu 
denken. Misschien zal de langverwachte waardering voor onze 
sector, uiteindelijk toch komen.

Wijzelf willen u als lid/klant goed blijven bedienen of misschien 
wel beter dan u (nu) al van ons gewend bent. We zullen ons 
nog meer focussen op onze kernactiviteit, in ons kernwerk-
gebied. We hebben het over familiebedrijven in de melkvee-
houderij,  regulier en biologisch. Hiervoor hebben we een 
compleet pakket aan producten met professioneel advies en 
gewenst resultaat voor u als agrarisch ondernemer èn mens. 
Flexibiliteit, maatwerk, kwaliteit met resultaat voor een eer-
lijke, goede prijs. Korte lijnen tussen u en ons, de driehoek  
ondernemer (boer) - adviseur (nutritionist) - productie. Daar 
 investeren we dan ook in. Zelf heeft u direct invloed op het 
beleid van uw Coöperatie, dat is wel heel uniek. Weet wat u 
in handen heeft. Zoals het ooit bedoeld en opgestart is, ‘voor-
van-door’ de boer, is weer net zo actueel evenals dat in 1903 
het geval was. Eendracht door het bundelen van inkoopkracht. 
Het combineren met partners, uitwisselen van kennis/kunde/
product, daar waar het kan en past, met behoud van eigen 
identiteit. Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking met 
C.A.V.V. Zuid-Oost Salland, het CIS (Coöperatieve Inkoop Ser-
vice) en kwaliteitszorg. 

De Welkoopwinkel te Staphorst  heeft bewezen, dat deze  winkel 
met de goede formule (Welkoop Retail) en de juiste bemensing 
uitstekend past in de spreiding van risico’s en het leveren van 
een robuuste bijdrage aan het resultaat van De Coöperatie.  
Dit gepaard gaande met een zichtbare aanwezigheid als steun-
punt in ons kernwerkgebied. De plek van uw Coöperatie is top 
en hoeft niet aan groter vaarwater, de Dedemsvaart is groot 
genoeg. Immers onze aan- en afvoerlijnen zijn dicht bij huis, 
middenin ons groene kernwerkgebied èn goed ontsloten. Dicht 
bij u als lid/klant.

In de fabriek zijn er een aantal speerpunten; efficiënte pro-
ductie, uitwisseling met Zuid-Oost Salland en het centralise-
ren van de besturingskasten. In de logistiek is het efficiënter 
werken met beide bulkopleggers. De organisatie is compact, 
sterk maar daardoor ook kwetsbaar. Er wordt nog gewerkt aan 

het volledige team in de nieuwe organisatie met de gedeelde 
directeur. Dit kost echter wat meer tijd om dit goed te kunnen 
doen. 

Voor de grondstoffen wordt de belangrijkste uitdaging de 
beschikbaarheid. Prijs komt vlak daarachter op de tweede 
plaats. Doordat wij in verhouding klein zijn, zal deze uitda-
ging goed aan te gaan zijn, want er is altijd nog wel ergens 
iets beschikbaar, waar wij genoeg aan hebben. Tot op heden 
hebben we gezien dat er een kleine terugval is in de afzet die 
wij  produceren voor derden, onze eigen afzet is nog steeds 
stabiel. Vooralsnog verwachten we dan ook geen daling in 
2022. Dat geldt ook voor onze Welkoopwinkel te Staphorst.  
We hebben in 2020 en 2021 veel extra omzet gehad door 
sluiting van  andere  winkels. Maar we verwachten de omzet 
toch goed vast te  kunnen houden. Inzake de COVID-19 heb-
ben we geen gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van 
overheids wege. Ondanks dat er door de huidige situatie nog 
diverse onzekerheden zijn en zullen blijven, is er geen sprake 
van een materiële onzekerheid ten aanzien van de continuï-
teitsveronderstelling van de onderneming. 

De mens maakt het verschil, moraliteit, achtergrond en ge-
meende betrokkenheid. Dat geldt voor u en ook zeker voor 
onszelf. Eendracht daarvan is en geeft kracht, door het samen 
te doen, coöperatief dus! 

Rest mij vanaf deze plek u een voorspoedig 2022 toe te wensen 
in persoonlijk en zakelijk opzicht. En dat het voor u ondanks 
alle ellende in de wereld het toch een vruchtbaar jaar mag 
worden. 

Hans Verheul, directeur

Van de directie
Vooruitblik

De mens maakt het verschil, moraliteit, achtergrond en 

gemeende betrokkenheid. Dat geldt voor u en ook zeker voor 

onszelf. Eendracht daarvan is en geeft kracht, door het samen 

te doen, coöperatief dus!
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Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(Voor Resultaatbestemming)

ACTIVA 31 DECEMBER 2021 31 DECEMBER 2020

Vaste activa

1.    Materiële vaste activa 1.695.465 1.935.061

2.    Financiële vaste activa 99.577 47.098

Vlottende activa

3.    Voorraden 617.299 609.073

4.    Vorderingen 880.255 842.554

5.    Liquide middelen 154.295 165.207

       Totaal Activa 3.446.891 3.598.993

PASSIVA 31 DECEMBER 2021 31 DECEMBER 2020

6.    Groepsvermogen 1.716.364 1.607.478

7.    Voorzieningen 50.134 62.799

8.    Langlopende schulden 662.630 791.975

9.    Kortlopende schulden 1.017.763 1.136.741

       Totaal Passiva 3.446.891 3.598.993

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021

2021 2020

Netto-omzet 15.382.094 14.525.855

Kostprijs omzet 12.697.143 11.902.626

Brutowinst 2.684.951 2.623.229

Overige bedrijfsopbrengsten 49.530 47.479

Brutomarge 2.734.481 2.670.708

Lonen en salarissen 665.526 748.192

Sociale lasten en pensioenlasten 177.729 180.483

Ingehuurd personeel 230.568 137.088

Afschrijvingen 349.278 359.920

Overige bedrijfskosten 1.150.316 1.116.798

 Som der bedrijfslasten 2.573.417 2.542.481

 Bedrijfsresultaat 161.064 128.227

Rentebaten 14.909 11.094

Rentelasten -54.374 -60.529

Financieel resultaat -39.465 -49.435

Resultaat 121.599 78.792

 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering -12.712 -12.137

Resultaat toekomend aan rechtspersoon 108.887 66.655
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Toelichting
balans per 31 december 2021

 VASTE ACTIVA Boekwaarde 
01-01-2021

Des-/Investeringen
2021

Afschrijvingen
2021

Boekwaarde
31-12-2021

1.  Materiële vaste activa

Bedrijfgebouwen en -terreinen  652.272 23.787 86.164 589.895

Machines en installaties 864.632 0  162.352 702.280

Inventaris 251.120 11.268  47.063 215.325

Vervoersmiddelen 167.037 74.004 53.076 187.965

Totaal   1.935.061 109.059 348.655 1.695.465

2.  Financiële vaste activa 31-12-2021 31-12-2020

Overige vorderingen 99.577 47.098

Totaal 99.577 47.098

VLOTTENDE ACTIVA 31 DECEMBER 2021 31 DECEMBER 2020

3.  Voorraden

Voorraden 617.299 609.073

4.  Vorderingen

Handelsdebiteuren 847.256 735.589

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

4.910 19.073

Overige vorderingen en overlopende activa 28.089 87.892

880.255 842.554

5.  Liquide middelen

Liquide middelen 154.295 165.207

PASSIVA 31 DECEMBER 2021 31 DECEMBER 2020

6. Groepsvermogen

Groepsvermogen 1.716.364 1.607.478

7.  Voorzieningen

Latente belastingverplichtingen 20.981 28.972

Overige voorzieningen 29.153 33.827

50.134 62.799

8.  Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 662.630 791.975

9.  Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 421.853 365.453

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 129.349 128.993

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 228.924 439.220

Belastingen en premies sociale verzekeringen 55.260 66.752

Overige schulden en overlopende passiva 182.377 136.323

1.017.763 1.136.741
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 2021 2020

Bedrijfsresultaat 161.064 128.227

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en afwaardering materiële vaste activa 349.143 352.966

Mutatie voorzieningen -12.665 -26.672

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie operationele vorderingen -37.701 -137.083

Mutatie voorraden -8.226 -16.322

Mutatie kortlopende schulden (excl. kortlopend deel van de langlopende schulden) -119.334 -5.741

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 332.281 295.375

Ontvangen wegen rentebaten en soortelijke opbrengsten 14.909 11.094

Betaald wegens rentelasten en soortgelijke kosten -54.374 -60.529

Betaalde winstbelasting -12.712 -12.137

       -52.177 -61.572

Kasstroom uit operationele activiteiten 280.104 233.803

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

(Des)Investeringen in materiële vaste activa -109.547 -129.463

Mutatie overige financiële vaste activa -52.479 -541 

Kasstrooom uit investeringsactiviteiten -162.026 -130.004

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Ontvangsten en aflossingen langlopende schulden -128.989 -42.497

Mutatie geldmiddelen -10.911 61.302

Vermogensontwikkeling / Kengetallen

VERMOGENSONTWIKKELING 31 DECEMBER 2021 31 DECEMBER 2020

Groepsvermogen 1.716.364  1.607.478

Totaal vermogen 3.446.891  3.598.993

Solvabiliteit (groepsvermogen/totaal vermogen) 50% 45%  

KENGETALLEN

Current ratio 1,6 1,4

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 veevoer  
  en meststoffen;
-De handel in brandstoffen, zaaizaden    
  en verdere landbouwbenodigdheden;

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

Personeelsleden
Bij De Coöperatie waren in 2021 ge-
middeld 19 voltijdseenheden werk-
zaam (2020: 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% 
Aansprakelijkheidsverklaring: 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 jaarrekeningsregime voor 
kleine 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.

Gevolgen uitbraak COVID-19
Met de COVID-19 zijn er tot op heden 
slechts zeven medewerkers daadwer-
kelijk ziek geweest, allen zijn geluk-
kig goed hersteld. We hanteren een 
 strikt hygiëneprotocol op kantoor,  in 
 fabriek, transport en buitendienst.   
Er is sprake van meer aanschaf ont-
smettingsmiddelen, -materialen en 
meer schoonmaakkosten op de ver-
melde plekken. Overigens worden er bij 
de te houden overlegmomenten bedui-
dend minder reiskilometers gemaakt, 
omdat er middels moderne technieken 
gebruik wordt gemaakt van de ter be-
schikking zijnde communicatiemidde-
len. Er is meer kans op ziekte uitval, 
waardoor mogelijk meer inhuur van ex-
terne arbeid nodig kan zijn. Er wordt ge-
spreid gewerkt en daar waar mogelijk is 
dat in de thuissituatie. In de aanvoer zou 
wat stagnatie op kunnen treden, waar-
door bijvoorbeeld een latere levering 
of  levering met toeslagen plaats kan 
 vinden. Tot op heden is dat niet aan de 
orde geweest.

Onze grondstoffen worden in euro’s 
betaald, er is geen sprake van valutari-
sico’s. Tot op heden hebben we gezien 
dat er geen terugval is in de afzet, een 
tijdelijke lichte daling zou kunnen in 

2022. Vooralsnog zien we dat niet en 
verwachten we dat ook niet, dat geldt 
ook zeker voor onze Welkoop-formu-
lewinkel te Staphorst. In de loop van 
2022 zal de groepsimmuniteit van men-
sen voldoende dekking dienen te geven 
t.a.v. COVID-19, ook bij mogelijke ac-
tuele nieuwe varianten. Evenals de te 
verwachten consumptie van zuivel, wat 
in het primaire voedselpakket van de 
mens zit, wordt deze positief ingeschat 
voor 2022. We hebben tot op heden 
geen gebruikgemaakt van de steun-
maatregelen van overheidswege en 
verwachten dat ook niet te gaan doen. 
Met het huidige perspectief is daar geen 
aanleiding toe. De omvang van de extra 
lasten, mede afhankelijk van de duur 
van de pandemie en mogelijk de nog 
grotere te verwachten omvang daar-
van, zal betrekkelijk gering blijven voor 
onze activiteiten. Ondanks dat er in dit 
kader nog diverse onzekerheden zijn en 
zullen blijven, is er geen sprake van een 
materiële onzekerheid ten aanzien van 
de continuïteitsveronderstelling van de 
onderneming.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en 
regels voor het opstellen van de jaar-
rekening vormt de leiding van Aan- en 
verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A. 
zich verschillende oordelen en schat-
tingen die essentieel kunnen zijn voor 
de in de jaarrekening opgenomen be-
dragen. Indien het voor het geven van 

het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief 
de bijbehorende veronderstellingen op-
genomen bij de toelichtingen op de des-
betreffende jaarrekeningposten.   

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden 
gewaardeerd tegen verkrijgings prijs 
plus bijkomende kosten of vervaardig-
ings prijs onder aftrek van  afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven. Er wordt rekening ge-
houden met de bijzondere waardever-
minderingen die op balansdatum wor-
den verwacht.

Overige materiele vaste activa wor-
den gewaardeerd tegen verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van 
afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
 waardeverminderingen. 

Periodiek groot onderhoud wordt vol-
gens de componentenbenadering ge-
activeerd. Hierbij worden de totale uit- 
gaven toegewezen aan de samenstel-
lende delen. 
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Financiële vaste activa
Deelnemingen waarop invloed van be-
tekenis kan worden uitgeoefend worden 
gewaardeerd volgens de vermogens-
mutatiemethode (nettovermogenswaar-
de). Wanneer 20% of meer van de stem-
rechten uitgebracht kan worden, wordt 
ervan uitgegaan dat er invloed van be-
tekenis is.  

De onder financiële vaste activa op-
genomen vorderingen worden initieel 
gewaardeerd tegen de reële waarde 
inclusief de transactiekosten (indien 
materieel). Vervolgens worden deze 
vorderingen gewaardeerd tegen ge-
amortiseerde kostprijs. Bij de waar-
dering wordt rekening gehouden met 
eventuele waardeverminderingen.
 
De latente belastingvordering heeft 
betrekking op de tijdelijke verschil-
len tussen de waardering in de jaar- 
rekening en de fiscale waardering van 
de activa. De voorziening is berekend 
naar het geldende betalingstarief van 
15,0%.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd 
tegen verkrijgings- of vervaardigings- 
prijs onder toepassing van de FIFO- 
methode (first in, first out) of lagere op-
brengstwaarde.

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste ver-
werking gewaardeerd tegen de reële 
waarde van de tegenprestatie, inclusief 
de transactiekosten indien materieel.  
Vorderingen worden na eerste verwer-
king gewaardeerd tegen de geamorti-
seerde kostprijs. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering ge-
bracht op de boekwaarde van de vorde-
ring.  

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 algemeen
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. 

Jubileumvoorziening
De voorziening jubilea wordt opgeno-
men tegen de contante waarde van de 
verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. Bij de berekening van 
de voorziening wordt onder meer reke-

ning gehouden met verwachte salaris- 
stijgingen en blijfkans. Bij het contant 
maken wordt een disconteringsvoet 
gebruikt van 1% (2020:1%) als discon- 
teringsvoet gehanteerd.

Latente belastingverplichtingen
Deze belastingvoorziening heeft betrek-
king op de tijdelijke verschillen tussen 
de waardering in de jaarrekening en de 
fiscale waardering van activa en passiva. 
De voorziening is berekend naar het gel-
dende belastingtarief van 15%.

Voor boekwinsten die bij vervreemding 
van een bedrijfsmiddel bij het bepalen van 
de fiscale winst gereserveerd worden, 
wordt een herinvesteringsreserve ge-
vormd indien en zolang (maar maximaal 
3 jaar) het voornemen tot herinves- 
teringsreserve van de opbrengst be-
staat. Indien vervanging van het  
bedrijfsmiddel plaatsvindt, dan worden 
deze gereserveerde boekwinsten in 
mindering gebracht op de vervangen-
de investeringen indien en voor zover  
fiscaal aanvaardbaar. 

Voorstel resultaatbestemming

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de 
eerste verwerking gewaardeerd tegen  
reële waarde. Transactiekosten die  
direct zijn toe te rekenen aan de verwer-
ving van de langlopende schulden worden 
in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. Langlopende schulden wor-
den 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 
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de 
nominale waarde. Het verschil tussen de 
bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke 
aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte 
looptijd van de langlopende schulden in 
de winst-en-verliesrekening als interest-
last verwerkt. 

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

Voorstel  
resultaatbestemming
Aan de leden wordt voorgesteld om 
€ 2,- per ton aan afgenomen meng-
voeders in 2021 uit te keren en het ove-
rige resultaat over 2021 ad € 108.887 
toe te voegen aan de overige reserves.
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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 fisca-
le winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties  
(indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor  
zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 

Doorbelasting van vennootschapsbelasting aan de in de  
fiscale eenheid opgenomen vennootschappen vindt plaats al 
waren de deelnemingen zelfstandig belastingplichting.

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 terugstorting 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 

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 belangrijke rechten en risico’s met  
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overge-
dragen 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. 

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

Personeelskosten
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden 
op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening. 

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.  

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omre-
kening van monetaire posten worden in de winst-en-ver-
liesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, 
tenzij hedge-accounting wordt toegepast. 

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogens-
waarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden 
verantwoord zodra Aan- en verkoopcoöperatie “De Een-
dracht” U.A. het recht hierop heeft verkregen. 

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op 
actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening.

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin 
wordt deelgenomen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van be-
tekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële 
beleid, wordt opgenomen het aan De Coöperatie toe- 
komende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. 
Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Aan- en 
verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A. geldende grond-
slagen voor waardering en resultaatbepaling. 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de  
indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroom- 
overzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlot-
tende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd 
als zeer liquide beleggingen. Winstbelastingen, ont-
vangen 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. 
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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 2021 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Aan- en Verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A. te Rouveen is 
ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2021 van Aan- en Verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte geconsolideerde jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontro-
leerde geconsolideerde jaarrekening 2021 van Aan- en Verkoopcoöperatie “De Eendracht” U.A. op basis van de grondslagen zoals beschreven in de 
toelichting op de samengevatte jaarrekening. 

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 2021 van Aan- en Verkoopcoöperatie  
“De Eendracht” U.A. in onze controleverklaring van 21 maart 2022.

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, 21 maart 2022
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.
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