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Bijeenkomsten
■ Tijdens de winterbijeenkomsten is IPM (Integrated 

Pest Management) uitgelicht als methode om  
vragen van afnemers te kunnen beantwoorden. 

■ CZAV Open dag
■ Informatiebijeenkomsten

Onderzoeken en pilots
■ CropSolutions Academy
■ Biologische landbouw: komst van Heyboer heeft kennis vergroot
■ Stagiaires deden onderzoek naar bodemverbeteraars. Hoe kan de kennis doorstromen tussen CZAV en CropSolutions?
■ Aandacht voor mogelijkheden haardbestrijding
■ CZAV is voor het tweede jaar sponsor van proeftuin Randwijk. In het belang van de fruitteelt willen we met de 

sponsoring de gezamenlijkheid van onderzoek binnen de hele sector stimuleren. Dit doen we voorlopig voor een 
periode van drie jaar. Na die periode bepalen we het vervolg op basis van resultatenen na overleg met onze fruittelers.

■ Fosfaatproductie bij veeteelt

Nieuwe methodes 
■ Inzet cichoreimuis voor laden cichorei af land. Cichorei wordt op het perceel 

bewaard onder een speciaal doek, waardoor de cichoreiwortels goed worden 
geconserveerd. Dankzij de inzet van de cichoreimuis wordt de tarra hoeveel-
heid geminimaliseerd en wordt een hoge laadsnelheid behaald. 

■ Nettenteelt: deze methode neemt in populariteit toe bij de bloembollenteelt. 
■ Koolvliegvoorspelmodel: aan de hand van een formule en regionale tempera-

tuurgegevens wordt de komst van een koolvlieggeneratie voorspeld. 
■ Slimme hakselaars meten tijdens het hakselen direct de opbrengst en kwaliteit.

Innovatieve producten 
■ Neosol 
■ Plantversterkers 
■ Zuiver Voer
■ Aminozuren uit CropActiv-lijn extra ingezet rond vorstperiode
■ Inzet van biologische producten groeit
■ Het nieuwe product Fysium hebben we succesvol ingezet bij klanten om het 

uitstalleven van fruit te verlengen. Het middel slaat goed aan. Bovendien kun-
nen we het goedkoper in de markt zetten dan eerst, omdat we dichter bij de 
bron kunnen inkopen. Het is behoorlijk arbeidsintensief om Fysium te gebrui-
ken. Daarom gaan we onze capaciteit uitbreiden. 

■ Polysulphate, Exacote

Samenwerking
■ Stichting Proefboerderij Rusthoeve
■ Proefboerderij Zwaagdijk
■ PPO/PRI Westmaas, PPO/PRI Vredepeel

KENNIS EN DUURZAAMHEID 2017
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Verloop seizoen
De vorst in het vroege voorjaar 
zorgde ervoor dat veel appels en 
peren in de bloesem bevroren 
zijn. Het seizoen was verder 
droog en warm zodat teelten in 
de akkerbouw goed wortelden 
en de droogte in mei en juni 
konden doorstaan. De tweede 
helft van de zomer was nat en 
wisselvallig en zorgde in som-
mige gevallen voor een lastige 
oogstperiode en soms een  
mindere kwaliteit van producten. 

Externe factoren 
Ondanks alle inspanningen van de telers en de mede-
werkers van CZAV worden we soms geconfronteerd 
met factoren die we niet in de hand hebben. Zoals de 
raffinaderijbrand op 21 augustus in het Rotterdamse 
industriegebied. Zo’n 2.000 hectare aan gewassen is 
hierdoor verloren gegaan. Ook de fipronil fraude had 
grote impact op een aantal van onze klanten.

Brandstof
■ Méér tankstations, laadpalen en handel

Agrimarkt
■ Nieuwe winkel Terneuzen, opening in april 2018
■ Groeiend klantaandeel door streekproducten
■ Originele en succesvolle winkelacties: van sport-

plaatjes sparen tot Streekweek en fietstochten

Leden 
■ Grote betrokkenheid van 

leden bij activiteiten van CZAV

Personeel 
■ Stabiele personeelsomvang
■ Minder ziekteverzuim

Logistiek
■ Uitbreiding bezorgservice
■ Afname aantal vestigingen

CZAV 2017 IN VOGELVLUCHT
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Logistiek
2017 was het derde jaar van ons vijfjarige project ‘Servicege-
richte Logistiek’. In het voorjaar van 2018 wordt onze bezorg-
service volledig uitgerold over het hele werkgebied. Dan zullen 
de meeste afhaalpunten gesloten zijn en bezorgen we de 
producten direct op het erf in meerdere rondes per dag.

Komend jaar gaan we de vastgoed portefeuille doorlopen om 
te kijken welke voormalige afgifte locaties (vestigingen) we 
kunnen afstoten. Uitgangspunt hierbij is en blijft dat de service 
voor ontvangst van granen vergelijkbaar blijft. Dat betekent dat 
we overal in de regio ontvangstpunten voor granen houden. 
We krijgen steeds meer gedetailleerde kennis van en inzicht in 
ons nieuwe logistieke proces, waarmee we in de toekomst de 
kostprijs verder kunnen reduceren, met een bezorgservice af-
gestemd op het moderne landbouwbedrijf. Het voordeel zullen 
we uiteraard terugleggen bij onze klanten. Boerenrendement 
is leidend in dit project!

Kennis bodem neemt toe
Het kennisniveau op gebied van bodem en bodemverbetering is 
de laatste jaren op een steeds hoger niveau gekomen. Ook door 
ons groeiende internationale kennisnetwerk weten we steeds 
meer over bodem en bodemverbeteraars. Momenteel zien we 
een toename van meststoffen die langzaam hun nutriënten 
afgeven aan de planten. 

VOORWOORD

Doordat we beschikken over steeds meer kennis, worden de 
potentiële opbrengsten vaker benaderd. Als je weet wat je 
moet doen om alles kloppend te maken, heb je meer kans om die 
hoge potentiële opbrengsten te halen. Zorg blijft over de krappe 
bemestingsnormen die het onderhoud van een goede bodem-
vruchtbaarheid in de weg staat.

BEDRIJVEN EN SAMENWERKINGEN

Pauwels Turnhout
Op 15 augustus hebben we de activiteiten van het voormalige 
Agro Vangeel in Turnhout overgenomen en vervolgens geïn-
tegreerd in Pauwels Turnhout. Pauwels heeft een sterk profiel 
in België. We zochten een aanvullend steunpunt voor onze 
activiteiten ten oosten van Antwerpen en vonden dat in Turn-
hout. We ‘zijn er fier op’ dat we deze activiteiten hebben kun-
nen overnemen. 

Ons netwerk zit nu in ‘gans’ West-Vlaanderen en ten Oosten 
van Antwerpen. De komende jaren gaan we de buitendienst 
rond Turnhout verder uitbreiden en versterken. Deze overname 
past naadloos in onze samenwerking met de Waalse coöperatie 
SCAM, onder de naam Demeterra. Pauwels Turnhout heeft 
een goed resultaat geboekt, maar had wel de nodige aanloop-
kosten in verband met de overname in Turnhout.

Het financiële resultaat over boekjaar 2016/2017 bedraagt € 3,6 miljoen na belasting. Dat is boven 

begroting maar lager dan vorig jaar (€ 4,5 miljoen). De belangrijkste redenen zijn de slechte graan-

oogst in 2016 en de eenmalige opstartkosten van nieuwe activiteiten op gebied van logistiek bij 

CZAV en enkele deelnemingen. Daarnaast zorgde langdurige droogte tijdens het groeiseizoen voor 

een lagere ziektedruk dan normaal. Dit resulteerde in een lager verbruik van gewasbeschermings-

middelen, waardoor ook de nakorting lager is dan vorig boekjaar (€ 1,3 versus € 1,7 miljoen).

CropSolutions en Demeterra zijn spelers  
van formaat in NL en BE 
Voor het leveren van kennis en distributie van producten naar het 
boerenerf, hebben we steeds meer nationale dekking in Neder-
land en Vlaanderen. In augustus 2016 hebben we Heyboer 
(Flevoland) overgenomen. Stap voor stap raakt Heyboer geïn-
tegreerd in het kennisnetwerk van CropSolutions. Dat geldt ook 
voor Agrea (Limburg) en Vitelia Agrocultuur (landelijk) die sterk 
zijn in de boomkwekerijsector. Ook zijn De Samenwerking 
(Haastrecht) en CLTV Zundert als gespecialiseerde coöperaties lid. 
CAV-Agrotheek (Noord Holland) is al langer lid en is inmiddels 
een grote speler binnen CropSolutions en actief in een groot 
aantal akker- en tuinbouwgewassen en de bloembollenteelt.
 
De samenwerking met AgruniekRijnvallei (Midden Nederland) 
wordt steeds intensiever: zij zijn groot in de veehouderij, wij in 
de open teelten. We vullen elkaar dus goed aan. Dat geldt zeker 
ook voor de samenwerking in de fruitteelt. Onze activiteiten in 
de veehouderij groeien. In Vlaanderen is Pauwels voor ons be-
langrijk in de sector veeteelt. Tijdens dossiers zoals de fipronil, 
werd de samenwerking met AgruniekRijnvallei getest. Met crisis-
management en communicatie hebben we onze pluimvee-
houders zo veel mogelijk bijgestaan. Daarbij kregen we advies 
van de specialisten van onze partner AgruniekRijnvallei.

20162015

De totale omzet steeg door uitbreiding van het CZAV handelsnetwerk 

met Heyboer; de gemiddelde omzet per deelneming is echter lager.



8 C Z A V :  V A N  E N  V O O R  B O E R E N   |   J A A R V E R S L A G  2 0 1 6  -  2 0 1 7

BIJZONDER PRODUCT

■ Consumptiegranen    ■ Meststoffen    ■ Gewasbeschermingsmiddelen

■ Brandstoffen    ■ Agrimarkt    ■ Overig 
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CZAV LEDENAANTALOMZET EN AFZET
Onder de vlag van CropSolutions in Nederland en Demeterra 
in België werken inmiddels ruim 150 buitendienstmensen en 
gewasspecialisten dagelijks aan de verbetering van open teelten, 
en dus het rendement voor telers, in Nederland en België.  

Marktaandeel CZAV 
In het eigen werkgebied van de coöperatie CZAV groeien we 
met name in regio’s met een relatief lager marktaandeel: elders 
zijn de marktaandelen hoog. We zijn enkele jaren geleden verder 
Midden- en Oost-Brabant en Zuid-Holland boven Rotterdam 
ingetrokken. Onze groei hebben we vooral te danken aan onze 
integrale aanpak. We zijn niet gespecialiseerd in één product-
groep, maar leveren een compleet integraal advies voor meer-
dere teelten, waarin we ons verdiepen en rekening houden met 
de eisen die de keten stelt.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt. Met name ons nieuwe 
logistieke systeem heeft in alle lagen van de organisatie veel 
aandacht gevraagd. Maar ook bij andere onderdelen van onze 
organisatie is grote inzet gepleegd. Ik wil alle medewerkers van 
CZAV, Pauwels, Agrimarkt en AgriSneltank hartelijk danken voor 
zijn of haar inzet. Ook ben ik trots op de hoge betrokkenheid 
van onze leden. Die betrokkenheid blijkt elk jaar weer door 
hoge deelname aan bijeenkomsten op vaktechnische gebied, 
evenals de hoge opkomst bij de algemene ledenvergadering. 

Investeringen 
De grootste investeringen in het afgelopen jaar waren een 
AgriSneltank in Goes en investeringen in het kader van het 
programma service gerichte logistiek. Het totale investerings-
niveau was in 2016/2017 beperkt, maar zal in het komend 
jaar sterk toenemen door investeringen in een AgriSneltank en 
Agrimarkt in Terneuzen, verdere investeringen in het logistieke 
programma, waaronder de uitbreiding van de op- en overslag 
van meststoffen in Middelburg en de voorbereidingen voor de 
uitbreiding van de locatie in Dinteloord. 

Fysium
Een mooie toepassing van het afgelopen jaar was het  
gebruik van Fysium. Dit product verlengt het uitstalleven 
van appelen en kent een prima introductie.
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STRATEGISCHE 
PROJECTEN

BETROKKENHEID 
EN PARTICIPATE

VOORUITBLIK  
BEDRIJVEN
■ Vakutrans
 Ontwikkelt zich sterk in de verwerking van mest en  

in de export van producten. De uitwisseling van  
kennis wordt steeds intensiever, en het producten- 
pakket breder. 

■ Nedato
 Heeft een nieuwe strategie ontwikkeld voor de lange 

termijn om de krimp in de tafel aardappelen te  
managen. Verder zijn er groeikansen voor aard appelen 
in de verwerkende industrie (friet) en gaan we inzetten 
op de uitbreiding van het exportnetwerk. 

■ Cebeco Granen
 Het team voor Noord-Europa is na twee jaar klaar  

voor de toekomst, maar de markt laat nog geen  
spectaculaire resultaten toe. 

■ AgriSneltank 
 We verwachten groei in de toekomst. Zowel in volume 

als in de uitbreiding van het netwerk. In 2017 opende 
het tweede station in Goes, bij de nieuwe afslag aan 
de A58. In Terneuzen openen we in april 2018  
een combinatie van tankstation en supermarkt. 

■ Agrimarkt
 Consument geeft weer meer geld uit aan  

boodschappen. We hopen dat dit doorzet in het 
nieuwe jaar. De resultaten zijn bemoedigend.  
Wel hebben we in 2018 aanloop- en investerings-
kosten voor de nieuwe Agrimarkt in Terneuzen. 

1 Bodem
 Doorlopend project, loopt al tien jaar en over  

20 jaar waarschijnlijk ook nog. We gaan versnelling 
aanbrengen in het project in de organische  
meststoffen. Extra thema’s zijn: bodem en bemesting; 
precisielandbouw en data.

2 Ledenvoordeel
 We hebben een aantal concepten in studie.
3 Communicatie
 We zijn steeds beter in staat om ons te presenteren aan 

de buitenwereld en te vertellen wat we doen en waar 
we goed in zijn. Directe communicatie met telers  
breiden we ook verder uit via verschillende media.

4 Internationalisatie
 Aan de hand van een analyse gaan we steeds meer 

keuzes maken voor strategische handels- en kennis-
partners in Europa, maar soms ook daarbuiten.  

5 Agrimarkt
 Duurzaamheid raakt steeds verder ingebed in het  

bedrijf. Het aanbieden van lokale producten is daar 
onderdeel van. Het zorgt er bovendien voor dat er  
veel raakvlakken zijn met bedrijven in de regio.  
In de hele keten van de voedselproductie,  
-verwerking en -verkoop zijn wij aanwezig.

Open Dag
Al 17 edities een succes met een stabiel aantal bezoekers: 
2.500. Onze open dag is het enige evenement in Zeeland die 
dit kan en doet!

Bezoekersaantallen Winterbijeenkomsten
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Betrokken  
aan- en verkoop-
vereniging
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ONZE MISSIE
CZAV is a cooperative in the southern and western parts of the 
Netherlands strongly committed to its members, the farmers. 
CZAV enables its members to realize their ambitions, providing 
an added value on the output of their farms. 

This is achieved by: 
a. giving the best advice possible as well as providing goods 

and services in an optimal price quality ratio 
b. ensuring continuation in recommendations, as well as 

providing goods and services 
c. being strongly involved in the members’ farms 
d. participation in companies contributing to the objectives 

CZAV employs dedicated professionals, aiming for the highest 
output of the members and a financially healthy CZAV in a 
sustainable manner. 

CZAV is voor haar leden een zeer betrokken aan- en verkoop-
vereniging in het zuiden en westen van Nederland. CZAV stelt 
haar leden in staat om hun ambities waar te maken, door een 
meerwaarde te leveren voor hun bedrijfsrendement. 

Dit bereiken we door: 
a. het leveren van de best mogelijke advisering, producten en 

diensten in een optimale prijs-kwaliteitverhouding 
b. het leveren van continuïteit in advisering, producten en 

diensten 
c. nauw betrokken te zijn bij de bedrijven van de leden 
d. het deelnemen in bedrijven die ten dienste staan aan CZAV 

CZAV heeft deskundige en betrokken medewerkers in dienst, 
die op duurzame wijze zorgen voor een optimaal rendement 
bij de leden en een financieel gezond CZAV. 
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Ondernemen is  
risico’s nemen  
en beheersen
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RISICOMANAGEMENT

Voorraden en contractposities
Voor de door telers geleverde granen in de granenpool nemen 
we bewust hoge risico’s omdat we willen komen tot een zo 
hoog mogelijke uitbetalingsprijs van de poolgranen. Om de 
risico’s beheersbaar te laten zijn, werken we met een specifiek 
beleid hiervoor dat nauwlettend opgevolgd wordt. Dit omvat 
o.a. de bepaling van de voorschotprijs, een begrenzing van de 
openstaande posities en de verdeling van de verkopen over 
het jaar. 

Om een hoge leverbetrouwbaarheid te hebben, en goedkoop 
te kunnen inkopen, accepteren wij indien nodig, hoge voor-
raden. Daarnaast kunnen de prijzen van met name meststoffen 
en granen fors fluctueren wat de risico’s vergroot en ook het 
liquiditeitsbeslag sterk beïnvloedt. Door de voorraden bij ver-
schillende leveranciers in te kopen, en de voorraad van kritische 
producten zo klein mogelijk te houden, spreiden we dit risico 
zoveel mogelijk. Daarnaast zorgen we voor financierings-
afspraken met de bankier die bovenstaand beleid voldoende 
mogelijk maken.

Gevaarlijke stoffen en residuwaarden
Dit jaar hebben we extra aandacht besteed aan het werken met  
en opslaan van gevaarlijke stoffen en aan de risico’s omtrent 
residuwaarden in door ons ingekochte gewassen. Zo hebben 
we een fulltime manager Kwaliteit, Arbo en Milieu aangesteld. 
De complexe wet- en regelgeving rond brandstoffen, mest-
stoffen en gewasbeschermingsmiddelen en de hoge eisen die 
wij hier zelf aan stellen, vragen immers om verdere professio-
nalisering op dit gebied.

De Servicegerichte logistiek gaan we verder integreren binnen 
de organisatie, en maakt uiteraard ook onderdeel uit van ons 
risicomanagement omtrent gevaarlijke stoffen. In de voorbe-
reiding op onze aanpassingen in de distributiecentra nemen 
risico’s die bij de opslag en logistiek horen een centrale plaats 
in bij keuzes voor processen, systemen, investeringen en het 
opleiden van medewerkers.

Extra aandacht ging bovendien uit naar de residuwaardes in de 
producten die we inkopen, zoals granen en zaden. We hebben 
ons monitoringsbeleid sterk aangescherpt. Door zorgvuldig te 
bewaken, te monitoren en te zorgen voor goede procedures, 
voorkomen we problemen met ingekochte producten. 

Als CZAV nemen we bewust een aantal risico’s, zodat we onze leden de beste prijzen en beschikbaar-

heid van producten kunnen garanderen. Daarnaast brengen de activiteiten van CZAV in het algemeen 

risico’s met zich mee. Om die risico’s beheersbaar te houden, worden deze continue gemonitord. 

We zoeken uiteraard steeds naar manieren om die risico’s te verkleinen.

Renterisico
Voor grotere investeringen trekt CZAV regelmatig langlopende 
financieringen aan. Hiermee samenhangende renterisico’s zijn 
op basis van interne uitgangspunten afgedekt. 

Gekwalificeerde medewerkers
Een ander risico in onze branche is, dat het lastig is om hoger 
opgeleide, agrarisch geschoolde medewerkers op hbo-niveau 
en hoger te vinden. Studenten verlaten vaak de regio voor hun 
studie en komen niet meer terug. Het is voor ons heel waarde vol 
als onderwijs in de regio blijft, zodat studenten beschikbaar 
blijven voor de arbeidsmarkt. Vanaf volgend schooljaar kunnen 
studenten in Bergen op Zoom terecht voor een agrarische 
opleiding op hbo-niveau. CZAV speelt daarin een belangrijke 
rol vanuit onze kennis over bodem- en bemestingszaken.

Overige risico’s
CZAV onderkent ook de risico’s die verband houden met het 
gebruik en beheer van onze ICT-faciliteiten, fiscale ontwikke-
lingen, en het op koers blijven ten aanzien van onze (groei)
strategie. Voor al deze aspecten geldt dat we deze blijven mo-
nitoren en waar nodig aanpassingen doorvoeren in ons beleid. 
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Samenwerking 
in CropSolutions 
groeit
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UITGELICHT

VOORUITBLIK

RESULTAAT

Over dit boekjaar is een resultaat behaald van € 3,6 miljoen. 
Dit is lager dan het resultaat over het voorgaande boekjaar van 
€ 4,5 miljoen. Een belangrijke oorzaak voor de daling van dit 
resultaat is de lagere omzet in granen, wat heeft geleid tot een 
lagere dekking voor vaste kosten. Deze lagere omzet in granen 
is veroorzaakt door de lage oogst in 2016. Daarnaast is het 
resultaat van de deelnemingen lager dan vorig jaar, wat vooral 
veroorzaakt wordt door de opstartkosten van een aantal recen-
telijk verworven deelnemingen en de daarmee samenhangende 
afschrijving van goodwill.

Waar in volumes de afzet in granen daalde, steeg de totale afzet 
van o.a. meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en orga-
nische mest. De groei van de samenwerking in CropSolutions 
en van onze groothandelsactiviteiten is de belangrijkste oorzaak 
voor deze groei.

Het werkkapitaal van CZAV kan over de jaren sterk fluctueren. 
Na twee opeenvolgende jaren van sterke daling van het werk-
kapitaal zien we dit jaar een beperkte stijging van € 3,9 miljoen 
waarbij de voorraden het meest stegen, met name door op-
lopende prijzen van kunstmest en een hoger voorraadvolume 
in granen en meststoffen. 

Ook dit jaar zien we weer een gezond operationeel resultaat 
(EBITDA) welke € 8,1 miljoen bedraagt. Vorig jaar was dit € 9,1 
miljoen.

FINANCIËN
Ook dit jaar is het resultaat op de aan- en verkopen van de 
leden geheel uitgekeerd. Dit gebeurde op de bekende wijze:  
via de nakorting en bij de afrekening van de granenpool. 

Ook het komend jaar zal de omzet in granen door de daling 
in het granenareaal op een wat lager niveau liggen. Voor 
de andere activiteiten, die seizoensgebonden zijn, is nog 
geen voorspelling te maken. Komend jaar zal de investering 
in de Agrimarkt winkel in Terneuzen afgerond worden. 
Daarnaast zullen komend jaar enkele grotere investeringen 
bij de CZAV vestiging in Dinteloord gaan starten, maar deze 
zullen eind september 2018 nog niet afgerond zijn. Al met 
al verwachten we een investeringsniveau dat iets hoger zal 
zijn dan afgelopen jaar.

Afgelopen jaar zijn de werkafspraken met onze huisbankier 
opnieuw vastgelegd met behoud van een optimale, flexibele 
beschikbaarheid van het werkkapitaal. Hierdoor zijn we  
in staat die activiteiten te ontplooien die tot maximaal 
voordeel voor de leden leiden. 

Het resultaat van CZAV fluctueert de afgelopen jaren tussen 
de € 3,6 miljoen en € 5,4 miljoen. Belangrijke factoren die 
impact hadden op de resultaten waren de situatie op de 
wereldwijde granenmarkt, de resultaten van deelnemingen. 
Het brede spectrum van de activiteiten van CZAV als groep 
dragen bij aan de stabiliteit van de resultaten in deze periode.

BIJZONDERE 
ONTWIKKELING
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Open en  
constructief
overleg 
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CZAV en Agrimarkt B.V. hebben elk een eigen ondernemings-
raad (OR). De directie hecht veel waarde aan open en construc-
tief overleg met hen en is trots op de positieve samenwerking 
met beide ondernemingsraden.

Toekomst
De OR van CZAV overlegde dit boekjaar vijf keer met de directie. 
De OR van Agrimarkt vier keer. De bijeenkomsten gingen over 
de actuele en toekomstige ontwikkelingen in en rond de orga-
nisaties. Verder was er aandacht voor ontwikkelingen in de 
markt die mogelijk invloed hebben op de bedrijfsvoering op 
korte en lange termijn.

ONDERNEMINGSRADEN
Advies inrichting distributiecentra
Een bijzonder punt van overleg voor de OR van CZAV was de 
adviesaanvraag over de voorgenomen inrichting van de drie 
distributiecentra. Er werd gesproken over de investeringen die 
daarvoor nodig zijn en het centraliseren van de logistieke 
planning in Wemeldinge. De OR heeft deze adviesaanvraag 
op constructieve wijze behandeld en een positief advies uitge-
bracht. 

Aandacht voor medewerkers
Vanuit de OR was er vooral aandacht voor actuele ontwikke-
lingen in de personele organisatie. Ook de invulling en uitvoering 
van het arbeidsomstandighedenbeleid is besproken. Terug-
kerende andere onderwerpen waren de ontwikkelingen in het 
verzuim door arbeidsongeschiktheid, de personeelsopbouw, 
de pensioenvoorziening, de financiële kwartaalrapportages en 
de jaarcijfers.

Per einde boekjaar 2016/2017 hebben de volgende 
medewerkers zitting in de ondernemingsraad van CZAV:
■ de heer A.A. de Visser voorzitter
■ de heer J.N.L. van Aert secretaris
■ de heer M.A. Proost vicevoorzitter
■ de heer C.W.D. Dorrepaal
■ mevrouw K. de Nijs-Weezepoel
■ de heer S.A. de Ruijter

Per einde boekjaar 2016/2017 hebben de volgende 
medewerkers zitting in de ondernemingsraad van 
Agrimarkt B.V.:
■ de heer C.R. Kap voorzitter
■ de heer E.J. Schouten secretaris
■ mevrouw B. de Feijter vicevoorzitter
■ de heer J.P. Kaaysteker
■ mevrouw F.S. van Lenten
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Duurzame
inzetbaarheid
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CZAV
CZAV gelooft er sterk in dat medewerkers die nu en in de 
toekomst plezier en gedrevenheid hebben in hun werk, in 
gezondheid toegevoegde waarde blijven leveren aan onze 
organisatie. Daarom is er veel aandacht voor de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. 

Duurzame inzetbaarheid
In de CAO Graanbe- en verwerkende bedrijven krijgt duur-
zame inzetbaarheid steeds meer aandacht. We begeleiden 
medewerkers in hun functioneren en bieden verschillende 
instrumenten aan. Denk aan een functiegerichte opleiding, een 
persoonlijk ontwikkelbudget en een loopbaancheck. Dit boek-
jaar hebben alle medewerkers weer de gelegenheid gekregen 
om deel te nemen aan het periodiek medisch onderzoek. 

De vaste arbeidsbezetting is in het voorbij boekjaar met 131,6 FTE 
vrijwel gelijk aan het vorig jaar. Wel is er een lichte verschuiving 
in de functies: minder in de regiovestigingen en meer in de 
centrale logistiek en de marketing communicatie.

Voor het gewasbeschermingsmiddelen seizoen, de graan oogst 
en het zaaizaadbedrijf doen we een beroep op inleenkrachten 
die een bijdrage leveren aan de extra werkzaamheden in de 
afgebakende periode. 

Veilig en gezond
CZAV en dochterondernemingen streven naar een gezonde 
en veilige werkplek voor alle medewerkers. Veiligheid zit in de 
technische voorzieningen waar mensen mee werken en de 
manier waarop ze hun werk uitvoeren. Veilig werken zien we als 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werk-
nemer. Als organisatie creëren we de juiste randvoorwaarden 
voor het dagelijkse werk van de werknemer. Leidraad blijft 
hierbij preventief en proactief handelen.

PERSONEEL

2,2%

Het verzuim bij CZAV door arbeidsongeschiktheid was in het afgelopen 

boekjaar 2,2% en daarmee iets lager als vorig jaar.

Verzuimbeleid
Samen met onze arbodienst monitoren we verzuimgevallen 
intensief en hanteren we een actief verzuimbeleid. Zodra het 
kan, betrekken we de medewerker weer bij de organisatie. We 
kijken dan wat de mogelijkheden van een medewerker op dat 
moment zijn. Als tijdens het verzuim blijkt dat het oppakken van 
het eigen werk niet meer mogelijk is, zoeken we een andere 
oplossing, binnen of buiten de organisatie. Er doen zich echter 
ook casussen voor waar de oorzaak van arbeidsongeschiktheid 
in de persoon gelegen is. Medisch gezien is er in sommige 
situaties nog geen gerichte behandeling beschikbaar.

Het verzuim bij CZAV door arbeidsongeschiktheid was in het 
afgelopen boekjaar 2,2% en daarmee iets lager dan vorig jaar. 

AGRIMARKT
Modernisering CAO
Als onderdeel van de supermarktsector volgt Agrimarkt B.V. het 
arbeidsvoorwaardenbeleid van deze sector. Afgelopen twee jaar 
hebben de CAO-partijen gewerkt aan een moderniserings-
programma voor de CAO. In oktober 2017 is een onderhande-
lingsresultaat bereikt. Er komen drie soorten dienstverbanden: 
de bij-baan (maximaal 12 uur per week; contractduur 2 jaar); 
de tussenbaan (contractduur 4 jaar) en de vaste baan.

Flexibele arbeidsinzet
Ook zijn er aanpassingen in de regelgeving vanuit de overheid. 
Die regelgeving vormt kaders voor het invullen van een flexibele 
arbeidsinzet en de kosten hiervan. Het goed managen van de 
arbeidsvraag en de inzet van tijdelijke en vaste medewerkers 
is een belangrijke uitdaging. 
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Opleidings- 
mogelijkheden  
en persoonlijke  
ontwikkeling



Verzuim
Het verzuim bij Agrimarkt B.V. door arbeidsongeschiktheid 
was in het afgelopen boekjaar 9,7% en daarmee iets hoger 
dan vorig jaar. 

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling
Kennis en vaardigheden van medewerkers zijn een belangrijke 
pijler als het gaat om een goede, efficiënte en klantgerichte 
dienstverlening. CZAV en dochterondernemingen bieden hun 
medewerkers daarom voldoende tijd en middelen om gerichte 
opleidingen te volgen. Dit kan zowel in groepsverband als op 
individueel niveau. 

Stage en afstuderen
Binnen CZAV en Agrimarkt B.V. bieden we jaarlijks een aantal 
(v)mbo- hbo-studenten een stageplaats voor korte of langere 
tijd om leeropdrachten in de praktijk toe te passen en werk-
ervaring op te doen. Voor hbo-studenten is er ook ruimte voor 
een afstudeeronderzoek of -stage als dit past binnen de orga-
nisatie. Sinds september zijn twee hbo-stagiairs actief op land-
bouwkundig en logistiek vlak. Ook is een mbo-stagiair actief op 
de financiële administratie.

Jubilea
In het afgesloten boekjaar bereikte de heer P.A. Goedegebuure 
het 40-jarig dienstjubileum bij CZAV. De heer W.A.L. van den 
Bulck was 25 jaar in dienst bij CZAV

Bij Agrimarkt B.V. waren mevrouw D. Steijn, de heer S. Khallouf 
en de heer E.M. de Bruine 25 jaar in dienst. 

Aan deze jubilea besteedde de organisatie in het boekjaar op 
passende wijze aandacht
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Goede kwaliteit 
producten,
wisselende
markten
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BIJZONDERE 
ONTWIKKELING

AREAAL

UITGELICHT
Graan
Door de droge winter en het droge voorjaar wortelde het 
vroeg gezaaide graan uitstekend en ontwikkelde een prachtig 
wortelstelsel. Daarmee kon het de droge periode in mei en 
juni goed doorstaan. Op de lichtere zandgronden zagen we 
wel dat de opbrengst van de wintertarwe te lijden had onder 
de droogte. De graanopbrengst bevond zich net onder het 
meerjarig gemiddelde, maar was aanzienlijk beter dan die van 
de oogst van 2016. 

De oogst startte historisch vroeg met winter gerst in half juni 
en de eerste wintertarwe nog voor 10 juli. Door de wisselvallig-
heid in de tweede helft van de oogstperiode duurde de oogst 
tot bijna eind augustus. De kwaliteit van de tarwe is goed. Het 
hectolitergewicht, valgetal en eiwitpercentage zijn allemaal 
goed. Helaas zat er weinig beweging in de graanmarkt. 2016 
was voor Europa een slecht seizoen, maar wereldwijd waren de 
opbrengsten goed. De voorraden zijn nog op peil, waardoor 
de graanmarkt onder druk staat. Het gezaaide areaal granen 
stond onder druk vanwege de lage marktprijzen en de uitbrei-
ding van de bietenteelt. Arealen van de andere akkerbouwge-
wassen zoals gras, vlas, peen en knolselderij variëren jaarlijks 
maar zijn door de jaren heen rede lijk stabiel in ons gebied.

Aardappelen, uien en cichorei
De goede opbrengsten, kwaliteit en prijs van de aardappelen 
hebben van 2016 een mooi jaar gemaakt. Dit in tegenstelling 
tot de uien. De aflandprijs van de uien was redelijk, maar de 
bewaarnotering is nooit boven de aflandprijs uitgekomen. De 
opbrengsten van oogst van met name de aardappelen zijn in 
2017 goed. De markt van de oogst 2017 moet zich nog verder 
ontwikkelen op basis van de opbrengst en bewaarkwaliteit. 
Het gezaaide areaal cichorei is gelijk gebleven. De cichorei- 
oogst is naar tevredenheid verlopen. De vraag naar inuline lijkt 
iets achter te blijven bij de productie. 

AKKERBOUW

Elias Biesheuvel, akkerbouwer: ‘Ik laat voor verschillende 
doeleinden beelden maken met drones door MDL Agro. In het 
graan om ganzen schade aan te tonen voor het Faunafonds. 
De taxaties bleken identiek aan de informatie van de drone. 
Voor de aard appelen gebruik ik het om percelen goed in 
kaart te brengen. Wat is de zwaarte van de grond, waar 
zitten de natte plekken. Dat weet je natuurlijk wel globaal, 
maar de beelden geven aan dat de verschillen veel groter 
zijn dan ik dacht. Aan de hand van de kaarten, heb ik de 
pootafstand aangepast. Op lichtere grond heb ik ruimer 
gepoot dan op de zwaardere grond. De sortering is nu op 
beide gronden hetzelfde.’

De toepassing van Quickstart bij uien en cichorei is verder 
toegenomen en zorgt voor een egalere opkomst en snellere 
beginontwikkeling. Ook de toepassing van Physiostart als 
fosfaatgift bij het poten is toegenomen in de teelt van 
aardappelen. De speciale meststoffen Polysulphate, NK 16-0-
30 en Aardappeloptimaal worden steeds meer geadviseerd 
en toegepast. Door de te krappe bemestingsnormen treden 
snel tekorten op aan specifieke mineralen zoals magnesium 
en calcium. Neosol wordt steeds vaker gebruikt om het 
bodemleven te stimuleren. 

GRAAN, AARDAPPELEN, UIEN EN CICHOREI

Graan

-13%
Bieten

+20%
Aardappelen

+4%
Pootaardappelen

+3%
Zaaiuien

+6%
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Teeltkennis,  
veelbelovende  
rassen en goede  
afzetkanalen
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BIJZONDERE 
ONTWIKKELING

UITGELICHT
Peulvruchten
Bij de peulvruchten is het aandeel bruine bonen stabiel gebleven. 
De bonen hebben geprofiteerd van de droge en warme om-
standigheden. Tijdens de oogst van 2017 hadden telers wel last 
van het wisselvallige weer. Het sojaproject Zeeuwse Soja kreeg dit 
jaar een vervolg bij een zestal telers. In dit project combineren 
we teeltkennis met de teelt van nieuwe veelbe lovende rassen, 
ook zoeken we naar rendabele afzetkanalen voor de soja. Het 
doel van dit project is het vinden van de juiste combinatie van 
opbrengst, kwaliteit, kosten en prijs voor een rendabele teelt. 

Spruiten en bollen
De markt voor spruiten bleek ook dit jaar weer een stabiele te 
zijn. Maar ondanks alle inspanningen van de telers en de mede-
 werkers van CZAV, worden we soms geconfronteerd met fac-
toren die we niet in de hand hebben. Zo zijn roetdeeltjes neer-
gedaald in het kerngebied van de spruitteelt in de gemeente 
Nissewaard op Voorne Putten. De roetdeeltjes waren het gevolg 
van een raffinaderijbrand op 21 augustus in het Rotterdamse 
industriegebied. Zo’n 2.000 hectare aan gewassen met onder 
andere spruitkool is hierdoor verloren gegaan. Ook grasland en 
gewassen als aardappelen, uien en maïs zijn hierdoor getroffen. 
Op andere factoren krijgen we gelukkig steeds meer grip. Bij-
voorbeeld met de koolvliegvoorspelmodule. Aan de hand van 
een formule en regionale gegevens over temperatuur kunnen 
we de nieuwe generatie koolvliegen voorspellen. Telers kunnen 
daardoor op tijd maatregelen nemen. Ook de bollenmarkt is 
een stabiele markt. De belangrijkste ontwikkeling binnen de 
bollenteelt is de nettenteelt. Ook dit jaar is deze vorm van telen 
weer toegenomen. 

AKKERBOUW

Maurits van der Hout, adviseur CZAV: ‘Het afgelopen 
jaar hebben we het koolvliegvoorspelmodel ontwikkeld. 
We weten dat een insect zich aan de hand van temperatuur/ 
graaddagen ontwikkelt. Met behulp van een formule, weer-
palen en de weersvoorspellingen konden we dit seizoen voor 
het eerst voorspellen wanneer een koolvliegvlucht zich aan-
diende. Voorheen maakten we alleen gebruik van wekelijks 
getelde insectenvallen. Dat geeft een goed beeld van de druk 
in de verschillende regio’s. Het nadeel is, dat dit informatie is 
van de week ervoor. Daardoor loop je eigenlijk altijd achter 
de feiten aan. Het grote voordeel van het voorspelmodel is, 
dat je telers heel gericht kunt adviseren en de gewasbe-
schermingsmiddelen nog gerichter in kunt zetten.’

■ Het komende jaar introduceren we meer speciale 
meststoffen en groene middelen. Dat komt door de 
toenemende kennis en ervaring van onze adviseurs, 
specialisten en klanten op het gebied van bodem-
bemesting en IPM (Integrated Pest Management). 

■ De cichorei wordt opgehaald met de cichoreimuis. 
Door reiniging wordt er minder grond getranspor-
teerd. Voor een goede reiniging moet de cichorei 
droog zijn en worden afgedekt met een speciaal doek.

■ Introductie van plantversterkers tegen abiotische 
stress factoren in proefvelden en praktijkintroducties.

PEULVRUCHTEN, SPRUITEN EN BOLLEN

BloembollenSpruiten Peulvruchten

AREAAL
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UITGELICHT

VOORUITBLIK

BIJZONDERE 
ONTWIKKELING

TRENDS

In de bloesem bevroren
De oogst van 2016 was goed. Er was een mooie opbrengst met 
goede kwaliteit fruit. Zo’n oogst heb je nodig om mindere 
jaren te compenseren. We verwachten dat de oogst van 2017 
zo’n minder jaar zal zijn. Door de vorst zijn veel appels en 
peren in de bloesem bevroren. Dat levert doorgaans mindere 
kwaliteit fruit op, en een lagere opbrengst. De appels zijn 
zwaarder getroffen dan de peren. In ons gebied staat veel 
Conference. Dat ras kan nog wel wat vorst hebben. Verder 
zijn dit boekjaar goede resultaten geboekt met het nieuwe 
bewaarmiddel Fysium.

Minder chemische stoffen
Telers vragen steeds vaker naar methodes om met minder 
chemische middelen, betere producten te krijgen. Hun markt 
vraagt om fruit met zo min mogelijk residu van gewasbescher-
mingsmiddelen. Daardoor steken we meer tijd en energie in de 
kwaliteit van de bodem. Een gezonde bodem levert gezonde 
en sterke planten op. Sterke planten houden het langer vol 
onder de wisselende weersomstandigheden waarmee we 
steeds vaker te maken krijgen. Ook hebben sterke planten 
minder last van bijvoorbeeld luis en schimmel. Als het de plant 
niet schaadt, hoeven luizen en schimmels ook niet bestreden 
te worden. Een andere manier om chemische middelen te 
beperken, is door meer aandacht te besteden aan de bemes-
ting. Daarvoor bieden de plantversterkers uit de CropActiv-lijn 
goede producten. Net als met veel dingen, gaat het erom dat je 
die producten op het juiste moment en met mate inzet. Wij 
doen daar onderzoek naar en adviseren onze klanten over de 
inzet van de producten. 

FRUITTEELT 

Jos Mesu, fruitteler in Nieuw- en Sint-Joosland: ‘Ook 
wij konden helaas niet beregenen tijdens de nachtvorst-
periode. Via de CAF en de nieuwsbrief krijgen we veel in-
formatie over wat we nog meer kunnen doen tijdens 
nachtvorst. Die informatie herinnert me weer aan bepaalde 
zaken, en laat zien wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. 
Als je niet kunt beregenen, is het belangrijk om goed voor 
de planten te zorgen. CZAV adviseert over de ondersteuning 
van de planten met meststoffen en hormonen, maar ook over 
nieuwe producten. Ik volg de adviezen niet blind, maar neem 
ze wel altijd ter overweging mee; het is een prettige service.’

De Russische boycot en de vorstperiode in april zijn financiële 
tegenvallers voor onze klanten. Ondanks dat moeten telers 
toch blijven investeren in hun boomgaard om een volgend 
seizoen goed te kunnen draaien. We zien dat telers meer 
investeren in hagelnetten. Hagelnetten over de plantopstand 
beschermen de planten door de hagelstenen op te vangen.

■ Na een succesvol proefjaar is Fysium breed  
geïntroduceerd in de markt

■ Inzet van biologische producten groeit
■ Aandacht voor mogelijkheden haardbestrijding
■ Data verzamelen via camera op tractor;  

vorm van precisie landbouw

Minder
bedrijven

Schaal-
vergroting

Toename
teeltkennis
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Uitgebalanceerde set voer
De uitgebalanceerde manier waarop boeren hun melk moeten 
produceren, vraagt om een zorgvuldig samengestelde set voer. 
Een belangrijke post in de veeteelt is daarom de eigen ruw-
voerproductie. Die was goed dit jaar. Steeds meer veehouders 
kopen hun maïszaden inclusief het maïsteeltadvies in bij CZAV, 
samen met de speciale rijenmeststoffen ofwel maïsmaster-
meststoffen. 

De maïs is onder fantastische omstandigheden gezaaid en 
heeft zich als warmte minnende plant goed ontwikkeld tot 
enorme opbrengsten. Zoals het nu lijkt, is er voldoende ruw-
voer aanwezig op de rundveehouderijbedrijven. 

Zuiver Voer
Onze mengvoeders komen van onze samenwerkingspartner 
AgruniekRijnvallei. In 2017 introduceerde AgruniekRijnvallei 
een aantal mengvoeders voor meer structuur in het rantsoen 
onder de noemer ‘Zuiver Voer’. 

Zuiver Voer is gemaakt van zuivere grondstoffen. Deze grond-
stoffen worden bovendien niet als mengsel bewerkt, maar elke 
grondstof krijgt zijn eigen, specifieke bewerking. Zuiver Voer 
heeft daardoor een gegarandeerde voederwaarde. Alle produc-
ten die volgens dit concept worden geproduceerd, voldoen 
aan het keurmerk VoederWaarde.nl. Veehouders hebben met 
dit keurmerk zeker heid over wat zij hun dieren voeren.

Uitbreiding klanten
De melkproductie stond dit jaar in het teken van het wegvallen 
van het quotum. Er leek een behoorlijke productiestijging aan te 
komen door uitbreiding van de veestapel. Door de introductie 
van fosfaatrechten is dit echter te niet gedaan, met een onzekere 
periode voor de rundveehouders tot gevolg. 

VEETEELT

Wim Wisse, Loonbedrijf Wisse: ‘Sinds kort hebben we een 
maïs- en grashakselaar met sensoren. Deze techniek staat 
nog in de kinderschoenen, maar biedt volop mogelijkheden. 
Het kan de opbrengst van een perceel meten, maar ook de 
kwaliteit van het gehakselde product. Hoeveel vocht zit 
daar in en hoeveel eiwitten, welke plek in het perceel heeft 
wellicht meer of minder bemesting nodig? Je weet straks 
precies de voedingswaarde van bijvoorbeeld je kuilgras. 
Met die informatie kan een boer op den duur samen met 
een adviseur van CZAV het rantsoen aanpassen. Het is nu 
nog even puzzelen, maar biedt volop kansen.’

In 2018 wordt het fosfaatrechtenstelsel geïntroduceerd. 
Wij begeleiden onze klanten hierin, door mee te rekenen 
in de mineralenhuishouding en te zoeken naar afzetmark-
ten voor de mest. 

■ Als onderdeel van het Zuiver Voer programma,  
introduceerde CZAV samen met AgruniekRijnvallei  
de behandelde graanproducten Sodagrain en  
Aminograin. Beide producten zijn uniek vanwege hun 
karakteristieke eigenschappen. De producten leiden 
tot een betere vertering en benutting en dat leidt  
weer tot een hogere productie zonder hogere kosten. 

■ De teelt van winter- en zomerveldbonen is in de  
belangstelling gebleven als eiwitproductie. Of als  
gehele-plant-silage als veevoer voor de veehouderij.  
In dit kader heeft ook ons praktijkonderzoek met  
Sorghum aandacht gekregen.

Ons klantbelang is in alle sectoren positief. De dubbele cijfers 
in de veehouderij vallen het meest op. Ons klantenbestand 
groeit doordat de veevoeromzet groeit, maar ook het aantal 
koeien bij bestaande melkvee- en vleesveeklanten. Daarnaast 
hebben we nieuwe klanten mogen verwelkomen in de vlees-
vee-, melkvee- en pluimveehouderij. Helaas is een aantal van 
onze klanten in de pluimveehouderij getroffen door de fraude 
met Fipronil. 
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BIJEENKOMSTEN

TRENDS TIP

Meststoffen
In het kader van de bodemvruchtbaarheid is de vraag naar 
vaste, organische mest toegenomen. Om de beperkte ruimte 
voor stikstof en fosfaat zo goed mogelijk te benutten en ook 
om emissies te beperken, worden er nieuwe meststoffen ont-
wikkeld, zoals QuickStart, Aardappeloptimaal, Maismaster, 
NK16-0-31 en vloeibare producten uit de GrowSol-lijn. Deze 
meststoffen geven vertraagd mineralen vrij, of kunnen specifiek 
worden toegediend bij het zaaien en poten. 

Plantversterkers
Biostimulanten uit de CropActiv-lijn versterken planten tegen 
invloeden van buitenaf. Sterkere planten blijken weerbaarder. 
Het inzetten van de juiste plantversterkers maakt deel uit van 
een complete teeltstrategie. Het maakt onderdeel uit van het 
IPM (Integrated Pest Management) systeem. CropSolutions doet 
veel onderzoek naar IPM. 

Zaaigranen en pootgoed
Bij het uitleveren van pootgoed is geïnvesteerd in kennis bij onze 
buitendienst en de telers over het belang van vitaal poten. 
Nieuwe rassen proberen we altijd eerst uit op onze eigen proef-
velden. Als ze een aanvulling of verbetering van het assortiment 
blijken te zijn, introduceren we ze bij de teler. We letten vooral op 
de opbrengst, kwaliteit en gevoeligheid voor ziekten en plagen.

Gewasbeschermingsmiddelen
Bij afnemers is steeds meer vraag naar duurzaam, residu-arm 
en emissievrij produceren. Deze thema’s zijn dan ook in onze 
advisering aan de telers steeds belangrijker. Planmatig werken 
is hierbij het uitgangspunt. Binnen CropSolutions doet CZAV 
samen met telers onderzoek naar de innovatieve inzet van 
middelen. Vanuit deze aanpak en gelet op de politieke discussie 
over glyfosaat kijken we actief naar alternatieve concepten. 
Onze adviseurs weten goed hoe ze glyfosaat verantwoord en 
duurzaam in kunnen zetten.

MESTSTOFFEN, ZAAIGOED EN GBM

Wintergerst is gunstig als werkspreiding gewenst is of als 
percelen vroeg moeten vrijkomen voor bijvoorbeeld een 
vroege groenbemester of bodemherstelwerkzaamheden.

Dit jaar hebben we voor het eerst insectenmest, van meel-
wormen, geleverd aan een klant. Deze mest zonder stro,  
is van goede kwaliteit. Met name voor de fruitteelt en  
akkerbouw is deze vaste mestsoort interessant. Gelet op de 
bodemvruchtbaarheid heeft vaste mest extra toegevoegde 
waarde in de vorm van organische stof. Insectenmest vult 
het assortiment prima aan.

Meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, plantverster-
kers en IPM stonden centraal tijdens onze bijeenkomsten 
en bezoeken van de buiten dienst aan telers. 

Minder
kunstmest

 Meer inzet
organische mest

Verschuiving aan-
koopmomenten

De omzet van kunstmeststoffen is dit seizoen achtergebleven 
bij verleden jaar. De oorzaak is een grotere inzet van organi-
sche mest, bodemvoorraad en verschuivingen in aankoop-
momenten als gevolg van marktontwikkeling.
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Certificering
CZAV is door haar activiteiten een sterk logistiek bedrijf. Deze 
logistiek ontwikkelt zich steeds verder, en vraagt om verschil-
lende soorten van wettelijke certificering. De eisen om aan die 
certificering te kunnen voldoen, worden steeds veeleisender. 
Zo is ons distributiecentrum in Dinteloord sinds dit jaar een 
BRZO-vestiging (Bedrijfs Risico Zware Ongevallen). 

Aangepaste leveringsvoorwaarden
Het aantal vestigingen om af te halen is dit jaar verder afge-
nomen. Een proces dat voortkomt door de vragen vanuit de 
markt. We zijn weer een stap dichterbij de ontwikkeling naar 
gespecialiseerde distributiecentra. Zaaigranen leveren we alleen 
nog vanuit Wemeldinge. Gewasbeschermingsmiddelen en 
andere stukgoederen komen centraal vanuit Dinteloord. 

De vraag naar speciale en standaard meststoffen, geleverd in 
big bags, neemt verder toe. Onze leveringsvoorwaarden zijn dit 
jaar helemaal afgestemd op bezorgen. De kosten die we nu 
besparen, zijn verwerkt in de nieuwe leveringsvoorwaarden. Het 
is daardoor goedkoper om producten te laten bezorgen dan 
om ze zelf af te halen. 

Compleet assortiment
Het nieuwe bezorgsysteem werkt goed. Voordeel van de grotere 
distributiecentra is dat we nu het complete assortiment snel 
kunnen aanbieden. We streven ernaar om altijd de eerste keus 
van de klant te leveren, dat is in bijna alle gevallen gelukt. Van-
uit de kleinere afhaallocaties was zo’n voorraad nooit renderend 
mogelijk geweest. 

De klant spreekt de voorkeur uit voor ontzorgen door bezorgen. 
Telers plannen bovendien meer, waardoor wij gerichter kunnen 
inkopen. Daardoor zijn klanten zeker van hun producten tegen 
een lage prijs, door de lage kostprijs.

LOGISTIEK

Ronnie Kuijs, logistiek manager: ‘De volgende fase in 
onze nieuwe manier van werken, van afhalen naar bezorgen, 
is over het algemeen goed verlopen. Vooral voor onze mede-
werkers had de verandering veel impact. Zij moeten vaak 
ander werk doen, of op een andere manier of locatie, dan 
voorheen. Dankzij ons nieuwe transportmanagement-
systeem hebben de planners meer inzicht in wat er op de 
weg gebeurt. En klanten weten wanneer hun bestelling 
geleverd is, doordat de chauffeur direct een melding ver-
stuurt. Een belangrijke volgende stap is de bestelapp. Als 
klanten via een app op hun smartphone bestellingen plaat-
sen, hoeven we minder telefoontjes te verwerken. Die tijd 
kunnen we investeren in het verder optimaliseren van het 
logistieke proces. Het gaat goed, maar kan nog beter.’

Sinds dit jaar werken we met Lisa: een logistiekprogramma 
op de iPads in de vrachtauto’s. In Lisa staat allerlei informatie 
die helpt om de weg te vinden, ook op het erf; zijn er bij-
zonderheden rond de toerit van het erf voor een vrachtauto, 
is er een hond aanwezig? Dat soort informatie geeft Lisa. 

Specialisatie
Dinteloord gaat zich volledig richten op de uitgifte van gewas-
bescherming en ander stukgoed. Kunstmeststoffen leveren we 
vanuit de bigbaginstallaties in Middelburg, Dinteloord en bij 
derden. Alle faciliteiten voor kunstmeststoffen, zoals bijvoor-
beeld diep water, zijn aanwezig in Middelburg. Het komende 
jaar gaan we daar nog verder uitbreiden met de bouw van een 
nieuwe opslag- en distributieloods.

Uitbreiding bezorgservice Afname aantal vestigingen
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We weten steeds meer nieuwe klanten naar onze winkels te 
trekken. En mensen geven weer wat meer geld uit aan hun 
boodschappen, met name de aanbiedingen; een landelijke 
trend. Onze groei hebben we vooral te danken aan de vers-
groepen brood, kaas en vlees. Met name het vlees doet het 
erg goed. Agrimarkt biedt dan ook een breed en diep vlees-
assortiment. 
Klanten vinden het prettig als ze weten waar hun boodschappen 
vandaan komen. Dat geldt zeker voor vlees. Daarom hebben 
we één leverancier uit de regio voor al ons rundvlees. Sinds dit 
jaar verkopen we bovendien alleen nog maar vlees met een 
sterren-kwalificatie van de Dierenbescherming. Ons rundvlees-
pakket heeft twee sterren, het varkensvleespakket één. Qua 
dierenwelzijn onderscheiden we ons hierin van andere super-
markten. 

Vers glutenvrij-brood
Ons aandeel biologische en glutenvrije producten groeit nog 
steeds, net als de streekproducten. Als eerste supermarkt in 
Nederland hebben we een vers glutenvrij-broodconcept ont-
wikkeld. Écht vers brood, dat niet uit de vriezer komt en ook 
niet afgebakken hoeft te worden.

Huur op tijd betaald: gratis boodschappen
Bijzonder is ook de samenwerking met woningbouwcorporatie 
RWS partner in wonen. Huurders kunnen voordeelpunten sparen 
bij RWS en die inwisselen voor kadopunten die bij de Agrimarkt 
verzilverd kunnen worden. Punten spaar je als je bijvoorbeeld de 
huur op tijd betaalt of weinig storingen meldt.

Fipronil
Ook Agrimarkt heeft last gehad van de Fipronil-fraude. We kon-
den een week geen eieren leveren. Doordat we streekeieren 
verkopen van pluimveehouders die geen slachtoffer waren van 
de fraude, konden we na die week weer leveren, terwijl bij 
andere supermarkten de schappen leeg bleven. 

AGRIMARKT  

De neven Johan en Johan Masseurs uit Oud Gastel 
leveren het rundvlees van de Agrimarkt: ‘Sinds dit jaar 
leveren wij alleen nog rundvlees dat de Beter Leven twee-
sterren-kwalificatie van de Dierenbescherming heeft. Dat 
houdt in dat onze runderen op stro kunnen liggen en meer 
leefruimte in hun stal hebben dan gebruikelijk. Ook krijgen 
ze zoveel mogelijk ruwvoer van eigen land en buitenlucht. 
Onze stallen zijn licht van binnen en de kalfjes blijven tot 
minimaal zes maanden bij hun moeder. Er staan nu minder 
dieren in een groep dan voor we de Beter Leven sterren 
hadden. Verder voldeden we al aan alle eisen.’

Naar verwachting opent Agrimarkt in april 2018 een 
nieuwe winkel met tankstation in Terneuzen. Geheel volgens 
een nieuw concept: de winkel beslaat 1500 m2 supermarkt 
en 1000 m2 met tuin- en dierafdelingen. Gemak, streek en 
kwaliteit zijn belangrijke speerpunten in deze winkel. 

■ Spaaractie met sportplaatjes in Goes, Middelharnis en 
Roosendaal. 

■ Proeverijen tijdens de Streekweken 
■ Fietsactiviteiten, zoals fietstochten langs streekleveran-

ciers, of ondersteuning van grote evenementen zoals 
de Ride for the Roses. 

■ Introductie contactloos betalen
■ Donatie Nederlands Kankerfonds voor dieren uit verkoop 

huismerk diervoer.
■ Introductie van een intern workforce systeem: helpt bij 

het maken van roosters en tijdsregistratie, zodat we 
drukke momenten in de winkel goed kunnen opvangen.

15% 500
630

Stijging biologische  
producten 

Toename aantal
streekproducten
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Toplocaties nieuwe tankstations
Op 26 juni vond de feestelijke opening plaats van een nieuw 
AgriSneltank tankstation in de Poel in Goes. Wethouder Loes 
Meeuwisse tekende voor de opening samen met Johan Klompe, 
onze voorzitter van de raad van commissarissen. Het tankstation 
staat aan de voet van de nieuwe afrit A58 Goes-Zuid. Een uit-
stekende locatie; als je Goes in- of uitgaat met de auto, is dit 
straks dé plek om nog even snel te tanken. In Zeeuws- Vlaanderen 
bouwen we momenteel de eerste Agrimarkt. Bij deze super-
markt komt ook een AgriSneltank tankstation. Een prima locatie; 
op je route door Zeeuws-Vlaanderen is dit het laatste onbe-
mande tankstation waar je goedkoop kunt tanken voor je de 
Westerscheldetunnel in rijdt.

AgriSnellaad groeit gestaag
Door alle ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt zijn we aan 
het voorsorteren op de toekomst. AgriSnellaad breidt zich uit. 
Afgelopen jaar vond een pilot plaats met het plaatsen van 25 
laadpunten in de regio. Dat was een succes. Uiteindelijk heb-
ben we 35 laadpalen geplaatst. Momenteel plaatsen we veel 
laadpunten bij bedrijven en winkels met een goede parkeerge-
legenheid. Een auto opladen kost tijd. En niet iedereen heeft 
een oplaadpunt thuis. We zoeken dus plekken waar mensen 
hun auto langere tijd parkeren en gelijk kunnen opladen. Bij 
bedrijven bijvoorbeeld, of bij winkels waar mensen langere 
tijd binnen zijn, zoals bij woonwinkel BinnenUit in Heinkens-
zand. Daar plaatsten we afgelopen jaar een laadpunt.

Gegarandeerde brandstoflevering op het erf
De groothandel in brandstof is en blijft een belangrijke tak 
binnen CZAV. We willen altijd, ongeacht eventuele problemen 
bij een raffinaderij, onze leden en klanten kunnen voorzien 
van diesel. Daarom is het voor CZAV belangrijk een eigen 
depot achter de hand te hebben. Brandstoflevering op het erf 
moet gegarandeerd zijn. 

BRANDSTOFFEN

Ronald de Jonge, eigenaar woonwinkel BinnenUit in 
Heinkenszand: ‘Ik ben erg enthousiast over de laadpaal. 
We zijn een servicegericht bedrijf en dragen graag ons 
steentje bij aan het milieu. Dat was de belangrijkste reden 
om hier een laadpaal te plaatsen. Klanten zijn al gauw 1 à 
2 uur bij ons binnen; in die tijd kan de auto mooi even 
opladen. Via een app zien mensen waar de laadpunten zijn, 
en of ze bezet zijn. Door die app rijden redelijk wat mensen 
speciaal naar ons om hun auto op te laden. Dat levert soms 
weer nieuwe klanten op. Het mes snijdt dus aan meerdere 
kanten.’

■ Naar verwachting openen we in 2018  
een nieuw tankstation in Zierikzee.  
Dit tankstation vervangt het bestaande 
tankstation dat nu op een plek staat die  
in de toekomst autoluw gaat worden. 

■ AgriSnellaad zal in 2018 haar netwerk  
uitbreiden met een aanzienlijk aantal  
laadpunten in Zuidwest Nederland.

Méér tankstations, laadpalen en handel 
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Dank
De raad van commissarissen en de directie bedanken de leden 
en relaties voor hun vertrouwen, de ledenraad voor hun inzet 
en alle medewerkers van CZAV, Agrimarkt B.V. en Luc Pauwels 
N.V. voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. Hun inzet, 
betrokken heid en kwaliteit waren bepalend voor het behalen 
van het resultaat.

Wemeldinge, 30 november 2017

Dhr. J.M. Klompe, voorzitter raad van commissarissen
Dhr. A. van Vugt, algemeen directeur (bestuurder)

DANK EN ADVIES VAN DE 
RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Advies van de raad van commissarissen
Aan de jaarvergadering, te houden op 5 december 2017

De raad van commissarissen heeft de rekening en verantwoor-
ding onderzocht over het boekjaar 1 oktober 2016 - 30 septem-
ber 2017 bestaande uit de resultatenrekening over dat boek-
jaar, de balans per 30 september 2017 met de daarbij behorende 
toelichting. 

Bij dit onderzoek werden wij bijgestaan door een accountant 
(aan wie opdracht is verleend als bedoeld in artikel 2:393 van 
het Burgerlijk Wetboek en belast is met het onderzoek van de 
jaarrekening en het jaarverslag), die blijkens zijn controlever-
klaring bericht, dat de hiervoor genoemde en in het jaarverslag 
opgenomen stukken de financiële positie per 30 september 
2017 en de resultaten over het boekjaar 1 oktober 2016 t/m 
30 september 2017 van de CZAV getrouw weergeven.

Ons onderzoek geeft ons geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen.Wij adviseren u om de voorstellen van de direc-
tie te aanvaarden en de rekening en verantwoording van de 
directie, zoals deze aan ons is overgelegd en hierbij overhan-
digd, onveranderd vast te stellen.

Wemeldinge, 30 november 2017

Dhr. J.M. Klompe, voorzitter raad van commissarissen
Dhr. J.W. de Wilde, secretaris
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Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.

Management CZAV
A. van Vugt algemeen directeur
C.J. Blankenburgh financieel directeur
J. Francke adjunct directeur
R. Augustijn hoofd afdeling brandstoffen
M.P. Fieman  hoofd granen, zaden,  

veevoer en pootgoed
R. Kuijs hoofd goederenadministratie
H.C. de Lange hoofd beheer onroerend goed
S.G.J. van der Linden hoofd personeel en organisatie
A.L. Nelis  hoofd meststoffen en  

bedrijfsartikelen
J.P. Buis hoofd gewasbescherming
L.H. Smid hoofd KAM
D. Nijsse directiesecretariaat
M. Remijnse directiesecretariaat

Raad van commissarissen CZAV
J.M. Klompe Wolphaartsdijk (voorzitter)
H.T. Scheele ’s-Gravendeel (vice-voorzitter)
G. van den Hauwe Kaprijke (België)
J. Kodde Arnemuiden
J.W. van de Velde Dreischor
C.M. Vogelaar Krabbendijke
J.W. de Wilde Sint Maartensdijk

Ledenraad CZAV
J.M. Klompe Wolphaartsdijk (voorzitter)
R. Bastiaansen Dordrecht (vice-voorzitter)
H. Akkermans St. Annaland
N. van Beek Gilze
A.E. Biesheuvel Simonshaven
J.M. Breure Kats

M.G.M. Doens IJzendijke
G. Geschiere Meliskerke
I.J. de Hullu Nieuwvliet
M. Janse Wolphaartsdijk
G. Klompe Dreischor
A.J.M. Maas Moerstraten
E.M. Mesu-Kwekkeboom Middelburg
J. Mol Kattendijke
A. van Nieuwenhuyzen Kruisland
J. van Nieuwenhuijzen Dirksland
W. van Nieuwenhuijzen St. Philipsland
J.C.R. Romeijn Ouwerkerk
H.F.G. de Schutter Heijningen
H. van Sluijs Westkapelle
A.J. Spoon Nieuwenhoorn
L. Veldhoen-de Regt Kapelle
J. Voordendag Strijen 
J. van Waes Zuiddorpe
A.D. van der Zee Axel
A. van Zee Driewegen

Jongerenraad CZAV 
R. Luysterburg Heerle (voorzitter)
M. Biemond Stellendam
J. den Boer Zonnemaire
T. Boot Kruiningen 
J. den Bruijckere Aardenburg
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Geconsolideerde balans per 30 september 2017 (Consolidated balance sheet as at 30 September 2017)
na verwerking voorstel resultaatbestemming

Activa (Assets)
(in € x 1.000) 2017 2016

Vaste activa
1 Immateriële vaste activa (Intangible fixed asssets)

Goodwill 628 –

2 Materiële vaste activa (Tangible fixed assets)

Bedrijfsgebouwen en terreinen 32.446 33.420

Machines en installaties 5.006 5.170

Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.726 3.974

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 76 1.360

In uitvoering 3.194 –

44.448 43.924

3 Financiële vaste activa (Financial fixed assets)

Deelnemingen 14.355 14.075

Belastinglatentie 762 610

Overige vorderingen 2.214 2.447  

17.331 17.132

Vaste activa 62.407 61.056

Vlottende activa (Current assets)

4 Voorraden (Stocks)

Handelsgoederen 69.719 61.541

5 Vorderingen (Receivables)

Handelsdebiteuren 23.911 22.017

Vorderingen op overige deelnemingen 7.960 6.987

Overige vorderingen en overlopende activa 13.954 13.164

45.825 42.168

6 Liquide middelen (Cash) 23.238 23.427

138.782 127.136

Totaal activa (Total assets) 201.189 188.192
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Geconsolideerde balans per 30 september 2017 (Consolidated balance sheet as at 30 September 2017)
na verwerking voorstel resultaatbestemming

Passiva (Group equity and liabilities)
(in € x 1.000) 2017 2016

7 Eigen vermogen (Equity) 88.721 85.163

Minderheidsbelang derden (Minority interest third parties) 394 380

Groepsvermogen (Group equity) 89.115 85.543

8 Voorzieningen (Provisions)

Pensioenen 34 37

Overige voorzieningen 1.054 1.130

1.088 1.167

9 Langlopende schulden (Long term liabilities)

Schulden aan kredietinstellingen 12.422 12.211

Overige schulden 500 500

12.922 12.711

10 Kortlopende schulden (Current liabilities)

Aflossingsverplichting langlopende schulden 1.940 870

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 63.720 57.753

Schulden aan overige deelnemingen 1 329

Belastingen en sociale premies 10.335 10.842

Overige schulden en overlopende passiva 22.068 18.977

98.064 88.771

Totaal passiva (Total equity and liabilities) 201.189 188.192
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016 / 2017 (Consolidated profit and loss account 2016 / 2017)

(in € x 1.000) 2016 / 2017 2015 / 2016

11 Netto-omzet (Net turnover) 387.436 391.525

Inkoopwaarde van de omzet 341.642 345.647

Brutomarge (Gross margin) 45.794 45.878

Lonen en salarissen 17.211 17.168

12 Sociale lasten en pensioenpremies 3.862 3.724

Afschrijvingen 4.161 4.331

Overige bedrijfskosten 16.582 15.873

Som der bedrijfslasten (Total expenses) 41.816 41.096

Bedrijfsresultaat (Operational result) 3.978 4.782

Rentebaten 653 513

Rentelasten -795 -930

-142 -417

Resultaat voor belastingen (Result before taxation) 3.836 4.365

13 Belastingen -963 -1.033

Aandeel in resultaat van niet geconsolideerde deelnemingen 698 1.269

Resultaat minderheidsbelangen -13 -75

Resultaat na belastingen (Result after taxation) 3.558 4.526
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Kasstroomoverzicht geconsolideerd 2016 / 2017 (Consolidated cashflow statement 2016 / 2017)

(in € x 1.000) 2016 / 2017 2015 / 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten (Operating activities)

Bedrijfsresultaat 3.978 4.782

Aanpassingen voor:

Mutatie voorzieningen -79 -63

Afschrijvingen 4.161 4.331

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie vorderingen (exclusief vennootschapsbelasting) -3.452 600

Mutatie voorraden -8.178 14.498

Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen,  
rente en vennootschapsbelasting)

7.760 -1.909

-3.870 13.189

4.190 22.239

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Ontvangen rente 653 513

Ontvangen dividend 548 1.011

Betaalde rente -795 -930

Betaalde vennootschapsbelasting -1.394 -1.505

-988 -911

3.202 21.328

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Investment activities)

Investeringen in immateriële vaste activa -650 –

Investeringen in materiële vaste activa -4.320 -3.413

Desinvesteringen in materiële vaste activa 195 1.240

Investeringen in financiële vaste activa -190 -5.528

Desinvesteringen / aflossingen in financiële vaste activa 293 798

-4.672 -6.903

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (Financing activities)

Opname langlopende leningen 2.650 2.000

Aflossing langlopende leningen -1.369 -882

1.281 1.118

Afname/toename geldmiddelen (Change in cash) -189 15.543
Mutatie liquide middelen -189 15.543

Afname/toename geldmiddelen (Change in cash) -189 15.543
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■ Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief 
en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan 
af te wikkelen; en

■ Het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of 
beide posten simultaan af te wikkelen.

Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening vormt de leiding van de groep zich diverse oor-
delen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen zijn:
■ Voorraden: voor het gedeelte van de voorraad granen waarvoor 

de uiteindelijke inkoopprijs nog niet definitief vaststaat, heeft 
een schatting plaatsgevonden van de benaderde kostprijs.

■ Overige vorderingen: op basis van gerealiseerde inkopen heeft 
een inschatting plaatsgevonden van nog te ontvangen inkoop-
 bonussen en afrekeningen.

■ Voorzieningen: naar de aard van deze posten hebben consi-
stente schattingen plaatsgevonden van deze posten.

■ Overige schulden: op basis van gerealiseerde verkopen heeft 
een inschatting plaatsgevonden van nog te betalen verkoop-
bonussen en afrekeningen.

Financiële activa en passiva
De financiële activa en passiva bestaan nagenoeg uitsluitend uit 
kortlopende vorderingen op handelsdebiteuren en overige kort-
lopende vorderingen, respectievelijk kortlopende verplichtingen op 
handelscrediteuren en overige verplichtingen. Deze vorderingen 
respectievelijk verplichtingen worden gewaardeerd op de ge- 
amortiseerde kostprijs, die voor zowel de vorderingen als de ver-
plichtingen gelijk te stellen is aan de nominale waarde.

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de finan-
ciële gegevens van de coöperatie en haar groepsmaatschappijen 
per 30 september van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn 

rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggen-
schap wordt uitgeoefend. De vennootschappelijke winst- en verlies-
rekening is opgesteld met inachtneming van artikel 402 Boek 2 BW.

De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf 
de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaat-
schappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer 
in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake 
meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsoli-
deerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling vastgesteld.

In de consolidatie zijn betrokken: 
■ Coöperatieve Zuidelijke Aan- en  

Verkoopvereniging U.A.te Wemeldinge
■ Agrimarkt B.V. te Wemeldinge (100%)
■ Luc Pauwels N.V. te Assenede België (  70%)
■ Pauwels Logistics N.V. te Assenede België (  70%)
■ OK Zeeland B.V. te Wemeldinge (100%)
■ CZAV Energy B.V. te Wemeldinge (100%)

CZAV U.A. heeft zich uit hoofde van artikel 403 Boek 2 BW hoofde-
lijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voort-
vloeiende schulden van haar groepsmaatschappijen Agrimarkt B.V., 
OK Zeeland B.V. en CZAV Energy B.V. Voor een overzicht van de 
deelnemingen wordt verwezen naar de lijst van kapitaalbelangen 
in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.

Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen 
worden volledig geëlimineerd. Het aandeel van derden is afzonder-
lijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. 
Het aandeel derden in het groepsvermogen betreft het minder-
heidsbelang van derden in het eigen vermogen van de groeps-
maatschappijen. Het aandeel van derden in het resultaat van 
groepsmaatschappijen wordt in de winst- en verliesrekening in 
mindering gebracht op het groepsresultaat.

Overzicht van het totaalresultaat geconsolideerd

(in € x 1.000) 2016 / 2017 2015 / 2016

Geconsolideerd netto  
resultaat na belastingen

3.558 4.526

Directe mutaties in  
Eigen Vermogen

– –

Totaal resultaat 3.558 4.526

Grondslagen voor waardering en  
resultaatbepaling in de enkelvoudige en  
in de geconsolideerde jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op 30 november 2017. De coöperatie 
heeft zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde 
jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen (voor grote 
ondernemingen) van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Richt-
lijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.Voor zover uit oogpunt van vergelijkbaarheid 
van belang, zijn de cijfers uit het voorgaande boekjaar aangepast.

Activiteiten van de groep
De groep voert handelsactiviteiten uit op het gebied van landbouw-
 benodigdheden als zaden, meststoffen, gewasbeschermings-
middelen, voeders, brandstoffen, etc. voornamelijk in Nederland 
en België. Daarnaast handelt de groep in granen, zaden en peul-
vruchten. Aanvullend op de agrarische handel worden detail-
handelsactiviteiten uitgevoerd, namelijk door de exploitatie van 
benzinestations en van een aantal supermarkten.

Salderen
Een actief en een post in het vreemd vermogen worden gesaldeerd 
in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover:

ALGEMENE GRONDSLAGEN
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Jaarlijks wordt er per balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen 
zijn dat de goodwill aan een bijzondere waardevermindering 
onderhevig kan zijn. Indien dit het geval is wordt de bijzondere 
waardevermindering van goodwill vastgesteld door beoordeling van 
de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid 
(of groep kasstroomgenererende eenheden) waarop de goodwill 
betrekking heeft. Wanneer de realiseerbare waarde van de kas-
stroomgenererende eenheid lager is dan de boekwaarde van de 
kasstroomgenererende eenheid waaraan goodwill is toegerekend, 
wordt een bijzondere waardevermindering verantwoord.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd 
tegen de kostprijs, minus eventuele investeringssubsidies, ver-
minderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toe-
passing cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op 
basis van de geschatte economische levensduur rekening houdend 
met de restwaarde. De volgende afschrijvingspercentages worden 
toegepast:
■ Bedrijfsgebouwen en terreinen :   0 - 10
■ Machines en installaties : 10 - 20
■ Inventarissen : 12 - 20
■ Transportmiddelen : 15 - 20
■ Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar :   0 -   5

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen 
na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestaties van het 
actief worden verwacht. De bate of last die voortvloeit uit de 
desinvestering wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt. 
Kosten voor groot onderhoud of herstel worden in de winst- en 
verliesrekening verwerkt.

Financiële vaste activa

Deelnemingen
Niet-geconsolideerde deelnemingen waarop de coöperatie invloed 
van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, 
alsmede joint-ventures, worden op basis van het zichtbare eigen 
vermogen gewaardeerd. Overeenkomstig deze methode, worden 
de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel 
van de coöperatie in het eigen vermogen, volgens de laatst op-
gemaakte jaarrekening van de betreffende deelneming, zoveel als 
praktisch mogelijk bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld 
in deze jaarrekening en onder aftrek van ontvangen dividenden na 
balansdatum. In de winst- en verliesrekening wordt het aandeel van 
de coöperatie in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. 
Indien en voor zover de coöperatie niet zonder beperking uitkering 
van de positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden 
de resultaten in een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel 
in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen en -verminderingen 
van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve opge-
nomen. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen 
naar de lijst van kapitaalbelangen aan het einde van deze jaar-
rekening.

Overige vorderingen
De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen als-
mede de overige verstrekte vorderingen worden bij eerste verwer-
king opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct 
daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaar-
deerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve 
rentemethode.

Latente belastingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en 
fiscale balanswaardering, wordt een latente belastingverplichting 
opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen 
de commerciële en fiscale balanswaardering wordt een latente 

Immateriële vaste activa
Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:
■ Het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 

die een actief in zich bergt, zullen toekomen aan de groep; en
■ De kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vast-

gesteld.

Uitgaven inzake een immaterieel vast actief die niet aan de voor-
waarden voor activering voldoen (bijvoorbeeld uitgaven van 
onder zoek en intern ontwikkelde merken, logo’s, uitgavenrechten 
en klantenbestanden) worden rechtstreeks in de winst- en verlies-
rekening verantwoord.

De immateriële vaste activa die zijn verkregen bij de acquisitie van 
een groepsmaatschappij worden tegen de reële waarde op het 
verkrijgingsmoment opgenomen. De immateriële vaste activa 
worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigings-
prijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Het afschrijven van de immateriële vaste activa geschiedt stelsel-
matig op basis van de geschatte economische levensduur met 
een maximum van twintig jaar. De economische levensduur en 
afschrijvingsmethode worden aan het einde van ieder boekjaar 
opnieuw beoordeeld.

Goodwill
Goodwill wordt geactiveerd minus cumulatieve afschrijvingen en 
indien van toepassing minus bijzondere waardeverminderingen. 

De goodwill wordt lineair afgeschreven op basis van de ge-
schatte economische levensduur. In het kader van een eventuele 
bijzondere waardevermindering wordt goodwill die is ontstaan 
in een acquisitie vanaf de overnamedatum toegerekend aan alle 
kasstroomgenererende eenheden die na de overname, naar ver-
wachting, voordeel zullen halen uit de synergie in de acquisitie. 
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belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat 
er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente 
belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen 
onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen. De 
latente belastingen worden opgenomen op basis van de ver-
wachte belastingtarieven (25%) tegen nominale waarde.

Voorraden
De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijs (op 
basis van FIFO) of lagere marktwaarde. Voor het gedeelte van de 
voorraad granen waarvoor de uiteindelijke inkoopprijs nog niet 
definitief vaststaat, heeft waardering plaatsgevonden op basis van 
de benaderde kostprijs.

Vorderingen
De vorderingen op handelsdebiteuren zijn opgenomen tegen de 
geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. De verstrekte leningen en overige vorderingen 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 
minus een eventuele benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële 
instrumenten zoals vorderingen, effecten en schulden, als financiële 
derivaten verstaan. Alle aan- en verkopen volgens standaard 
marktconventies van financiële activa worden opgenomen per 
transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de groep de 
bindende overeenkomst aangaat.

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten 
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Voor de 
waardering en verwerking van derivaten wordt verwezen naar 
het volgende hoofdstuk.

Derivaten met toepassing van  
kostprijshedge-accounting
De groep past hedge-accounting toe op basis van generieke 
documentatie. De groep documenteert het volgende:
■ De algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de 

doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande 
de effectiviteit van deze hedgerelaties;

■ De in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en 
afgedekte posities.

De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge- 
accounting voldoen, worden als volgt verantwoord. De waardering 
van het derivaat is afhankelijk van de afgedekte post en is als volgt:
■ Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt ver-

werkt, dan wordt ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd.
■ Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de 

balans is verwerkt, wordt ook het hedge instrument niet 
geher waardeerd. 

Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:
■ Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of 

uitgeoefend. Het cumulatieve gerealiseerde resultaat op het 
hedge-instrument dat nog niet in de winst- en verliesrekening 
was verwerkt toen er sprake was van een effectieve hedge, 
wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de balans ver-
werkt tot de afgedekte transactie plaatsvindt.

■ De hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge- 
accounting. 

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan 
het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld 
en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang 
van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplich-
tingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering 
van de voorziening pensioenen in eigen beheer en de voorziening 
voor jubileumuitkeringen die gewaardeerd worden op basis van 
actuariële grondslagen.

Pensioenen
De pensioentoezeggingen aan werknemers zijn ondergebracht 
bij een verzekeringsmaatschappij. De coöperatie heeft alleen de 
verplichting de overeengekomen bijdragen te betalen en er zijn 
geen verplichtingen tot bijdragen in eventuele (actuariële) verliezen. 
De verschuldigde bijdragen worden rechtstreeks in de winst- en 
verliesrekening verwerkt. De nog te betalen en terug te ontvangen 
bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende schulden, 
respectievelijk vorderingen.

Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze 
opgenomen tegen reële waarde. De langlopende schulden worden 
na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. 

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden na de eerste waardering ge-
waardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel 
actief of financiële verplichting bij de eerste verwerking in de 
balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de 
hoofd som en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan 
wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere 
waardeverminderingen of oninbaarheid.
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Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs.

Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats 
op grond van de economische realiteit op het tijdstip van het 
aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als 
een leaseovereenkomst als de nakoming van de overeenkomst 
afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of de over-
eenkomst het recht van het gebruik van een specifiek actief 
omvat. Leasebetalingen worden lineair over de leaseperiode ten 
laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Opbrengsten
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van 
goederen en diensten aan derden onder aftrek van kortingen en 
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Opbrengst 
uit verkoop van goederen wordt in de winst- en verlies rekening 
verwerkt als alle belangrijke rechten op economische voordelen 
alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de goederen 
zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst 
op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de 
opbrengst waarschijnlijk is.

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst- en verlies-
rekening verwerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun 
bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.

Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend 
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) 
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en 
overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen 
van voorzieningen.

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden 
naar rato van de resterende hoofdsom. Periodieke rentelasten en 
soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij ver-
schuldigd worden.

Personeel
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeids-
voorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover 
ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belasting-
autoriteit.

Belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde 
resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en 
geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Tussen CZAV, Agri-
markt B.V. en CZAV Energy B.V. bestaat een fiscale eenheid voor 
de vennootschapsbelasting. De verrekening van de belastingen 
binnen deze eenheid vindt plaats door CZAV en wordt vervolgens 
doorbelast aan Agrimarkt B.V. en CZAV Energy B.V. 

Grondslagen van het kasstroom- 
overzicht geconsolideerd

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en 
ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kas-
middelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opge-
nomen.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

3  Financiële vaste activa

(in € x 1.000) Deelnemingen Latente belastingen Overige vorderingen Totaal

Boekwaarde 1-10-2016 14.075 610 2.447 17.132

Verwervingen / verstrekking 190 – – 190

Verkopen -60 – – -60

Aflossingen – – -233 -233

Resultaat deelnemingen 698 – – 698

Dividenden -548 – – -548

Overige mutaties – 152 – 152

Boekwaarde 30-9-2017 14.355 762 2.214 17.331

1  Immateriële vaste activa 

(in € x 1.000) Goodwill Totaal

Boekwaarde 1-10-2016 – –

Investeringen 650 650

Afschrijvingen -22 -22

Boekwaarde 30-9-2017 628 628

Cumulatieve afschrijvingen 22 22

Cumulatieve aanschafwaarde 650 650

In de post ‘andere vaste bedrijfsmiddelen’ zijn begrepen vervoermiddelen en kantoor- en winkel-inventarissen. Woningen en tijdelijk 
aangehouden onroerende goederen zijn opgenomen onder de post ‘niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar’. Op de roerende 
materiële vaste activa rust pandrecht ten behoeve van de bank.

De belastinglatentie is gevormd op basis van de (tijdelijke) verschillen tussen bedrijfs-economische en fiscale waardering van vaste activa.

2  Materiële vaste activa

(in € x 1.000)
Gebouwen en  

terreinen
Machines en  
installaties

Andere 
vaste bedr.
middelen

Niet aan de 
bedrijfs uitoef. 

dienstbaar
In

uitvoering Totaal

Boekwaarde 1-10-2016 33.420 5.170 3.974 1.360 – 43.924

Investeringen 939 755 1.245 – 3.194 6.133

Desinvesteringen -10 -36 -149 -1.275 – -1.470

Afschrijvingen -1.903 -883 -1.344 -9 – -4.139

Boekwaarde 30-9-2017 32.446 5.006 3.726 76 3.194 44.448

Cumulatieve afschrijvingen 36.633 17.479 15.163 113 – 69.388

Cumulatieve aanschaf waarde 69.079 22.485 18.889 189 3.194 113.836
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Overige vorderingen
Onder de overige vorderingen is een lening van € 2 miljoen (30-
09-2016: € 2,2 miljoen) opgenomen. De einddatum van de lening 
is 31 december 2024.

4  Voorraden
De voorraden kunnen als volgt naar de verschillende bedrijfstakken 
gesplitst worden weergegeven:

(in € x 1.000) 2017 2016

Consumptie granen (Grains) 34.219 29.376

Meststoffen (Fertilizers) 11.649 7.459

Gewasbeschermingsmiddelen  
(Crop protection)

16.959 18.508

Overig (Miscellaneous) 6.892 6.198

69.719 61.541

De afwaardering van deze voorraden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening bedraagt € 463.000 (vorig jaar: € 685.000). Op de 
voorraden rust pandrecht ten behoeve van de bank.

5  Vorderingen
Onder de handelsdebiteuren is voor een totaal ad € 8.454.000 aan 
vorderingen op leden opgenomen (vorig jaar € 9.240.000). Voor 
dubieuze debiteurenvorderingen is onder handelsdebiteuren een 
voorziening opgenomen van € 636.000 (vorig jaar € 632.000).

6  Liquide middelen
De in deze post opgenomen kasgelden bedragen € 274.000 (vorig 
jaar € 259.000). Voor het overige bestaan de liquide middelen uit 
banktegoeden in rekening courant. De liquide middelen staan ter 
vrije beschikking aan de coöperatie.

7  Eigen vermogen
Voor een specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen 
naar de enkelvoudige balans per 30 september 2017.

8  Voorzieningen

(in € x1.000) Pensioenen Overige

Saldo 1-10-2016 37 1.130

Onttrekkingen -13 -36

Vrijval – -49

Dotatie 10 9

Saldo 30-9-2017 34 1.054

Een bedrag van € 320.000 zal aangewend worden binnen 1 tot 
5 jaar. Het restant van de voorzieningen kent een looptijd van 
langer dan 5 jaar.

Overige voorzieningen
Dit betreft voorzieningen in verband met jubileumuitkeringen, 
bodemsanering en opleveringsverplichtingen bij beëindiging huur-
contracten.

8  Langlopende schulden
Deze bestaan uit diverse bankleningen met een resterende looptijd 
van 1 tot 9 jaar en rentepercentages variërend tussen de 1% en 
6%. Een bedrag van € 9,9 miljoen zal vervallen binnen 1 tot 5 jaar. 
Het restant van de langlopende schuld kent een looptijd van langer 
dan 5 jaar. Onder overige schulden is een lening opgenomen waar-
van de hoofdsom vervalt in 2020 en welke een jaarlijks, op markt-
conforme tarieven vast te stellen rente kent. De huidige rente 
bedraagt 1,4%.

10  Kortlopende schulden
De coöperatie beschikt bij haar bankiers over rekening courant 
kredieten. De maximale kredietlimiet bij bankiers bedraagt € 32 
miljoen (vorig jaar € 42 miljoen). De rente over deze faciliteiten is 
gebaseerd op EURIBOR tarieven. Onder de schulden aan leveran-
ciers en handelskredieten is een schuld ad € 35.084.000 aan leden 
verantwoord (vorig jaar €34.010.000). Onder overige schulden is 
een schuld opgenomen inzake de per balansdatum te verwachten 
verplichtingen uit hoofde van reeds aan CZAV geleverde granen. 

Financiële instrumenten

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie 
die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico’s die 
verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet 
in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van de groep, anders dan 
derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten 
van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens 
gaat de groep transacties aan in derivaten, met name renteswaps, 
om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de operationele en 
financieringsactiviteiten van de groep. Het beleid van de groep is 
om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve 
doeleinden. CZAV U.A. coördineert het liquiditeitenbeheer en de 
financiering van de groep. Indien voor groepsmaatschappijen 
rente derivaten worden aangehouden, wordt afwikkeling van deze 
transacties verrekend met de betreffende groepsmaatschappijen. 
Het belangrijkste risico uit hoofde van de financiële instrumenten 
van de groep is het rente-risico. Het beleid van de groep om dit 
risico te beperken, luidt als volgt:

Renterisico
Renterisico is het risico dat de reële waarde van toekomstige kas-
stromen van een financieel instrument fluctueert als gevolg van 
wijzigingen in marktrentetarieven. De groep beheerst haar rente-
risico door een evenwichtige portfolio van vast- en variabelrentende 
opgenomen leningen aan te houden. Hiertoe sluit de groep rente-
swaps af.

Renteswaps
Per einde boekjaar heeft de groep contracten inzake renteswaps 
uitstaan met een reële waarde van € 0,5 miljoen negatief. Op 
grond van de contracten ontvangt de coöperatie een EURIBOR 
gebaseerde marktrente en betaalt de coöperatie een vaste rente 
over het nominale bedrag (totale hoofdsom op 30 september 2017 
€ 8,9 miljoen). De looptijd van de contracten varieert tussen de 
3 en 6 jaar en zijn wat looptijd en aflossing betreft gekoppeld 
aan langlopende leningen.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- 
en verliesrekening

11  Netto-omzet
De netto-omzet exclusief omzetbelasting is met 1,0% gedaald 
(vorig jaar 10,8% gedaald) en kan als volgt naar de verschillende 
bedrijfstakken gesplitst worden weergegeven:

(in € x 1.000) 2016 / 2017 2015 / 2016

Consumptie granen (Grains) 49.965 60.722

Meststoffen (Fertilizers) 68.897 71.667

Gewasbeschermingsmiddelen  
(Crop protection)

77.211 73.871

Vloeibare brandstoffen (Fuels) 92.524 87.361

Overig (Miscellaneous) 39.231 37.829

327.828 331.450

Agrimarkt B.V. 59.608 60.075

387.436 391.525

Van deze omzet is circa 89% gerealiseerd in Nederland en het 
restant binnen de rest van Europa.

12  Sociale lasten en pensioenpremies

(in € x 1.000) 2016 / 2017 2015 / 2016

Pensioen premies 1.557 1.535

Overige sociale lasten 2.305 2.189

3.862 3.724

Personeelsbestand
Bij de volledig in de consolidatie betrokken maatschappijen 
waren (berekend op basis van het totaal aantal SV-dagen) in het 
boekjaar 2016/2017 gemiddeld 313 werknemers (FTE) in dienst 
(2015/2016: 304), exclusief uitzendkrachten, onderverdeeld naar 
de volgende bedrijfstakken:

2016 / 2017 2015 / 2016

CZAV U.A. 131 132

Luc Pauwels NV / 
Pauwels Logistics NV

30 26

Agrimarkt B.V. 152 146

313 304

13  Belastingen

(in € x 1.000) 2016 / 2017 2015 / 2016

Acute belasting -1.115 -1.167

Latente belasting 152 134

Aanpassingen voorgaande jaren – –

-963 -1.033

De effectieve belastingdruk bedraagt 25% (vorig jaar 24%). Af-
wijkingen van het nominale tarief kunnen ontstaan als een gevolg 
van buitenlandse activiteiten, fiscaal afwijkende waarderingen en 
investeringsfaciliteiten / aftrek.

Transacties met verbonden partijen en leden
In haar normale bedrijfsuitoefening koopt en verkoopt de co-
öperatie goederen aan en van minderheidsdeelnemingen waarin 
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Deze trans-
acties vinden tegen normale voorwaarden plaats zoals ook met 
derden zou worden gehandeld. Het totaal van inkopen van ver-
bonden partijen buiten de groep bedraagt € 1,5 miljoen en de 
verkoop bedraagt € 81,6 miljoen. De totale inkoop bij leden 
bedroeg het afgelopen boekjaar €38,2 miljoen terwijl voor een 
bedrag ad € 76,7 miljoen aan leden werd verkocht.

Bezoldiging bestuurders
De totale bezoldiging van de commissarissen van CZAV bedroeg 
over het boekjaar € 118.000  (vorig jaar € 111.000). De bezol-
diging bestuurders is herleidbaar tot één natuurlijk persoon en 
daarom conform artikel 383 lid 1 Boek 2 BW, niet opgenomen 
in de jaarrekening. 

Niet in de balans opgenomen  
regelingen en verplichtingen

Verstrekte zekerheden
Als zekerheid voor de schulden aan kredietinstellingen zijn de 
volgende zaken verpand:
■ voorraden
■ inventarissen

Voorts is een hypotheek verstrekt ad € 15 miljoen met als onder-
pand een aantal bedrijfspanden met grond van CZAV/Agrimarkt/ 
CZAV Energy. In de financieringsovereenkomsten zijn eisen gesteld 
aan de solvabiliteitsratio van de coöperatie. Aan deze S-ratio eisen 
wordt door de coöperatie voldaan.

Afgegeven garanties
Ten gunste van diverse partijen zijn (bank)garanties afgegeven voor 
in totaal € 0,3 miljoen; deze garanties hebben een langlopend 
karakter.

Huur- en overige verplichtingen
■ ultimo boekjaar bestaan er meerjarige huurverplichtingen van 

circa € 0,5 miljoen per jaar. De totale verplichting bedraagt  
€ 0,8 miljoen.

■ inzake de lease van bedrijfswagens bestaat een leaseverplichting 
van € 0,5 miljoen per jaar gedurende drie jaar.

■ in het kader van handelsactiviteiten van de Groep zijn er inkoop- 
en verkoopcontracten met leveranciers en afnemers aangegaan 
die een looptijd langer dan een jaar hebben. Het langstlopende 
contract heeft een resterende contractduur van drie jaar.

■ ten aanzien van investeringen in materiële vaste activa is 
sprake van resterende investeringsverplichtingen van in totaal 
€ 2,4 miljoen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na de balansdatum tot aan de datering van deze jaarrekening 
hebben zich geen bijzondere of materiële gebeurtenissen voor-
gedaan die verwerking of toelichting in de jaarrekening nood-
zakelijk maken.

Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.



ENKELVOUDIGE JAARREKENING
Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.
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Enkelvoudige balans per 30 september 2017 (Balance sheet as at 30 September 2017 )
na verwerking voorstel resultaatbestemming

Activa (Assets)
(in € x 1.000) 2017 2016

Vaste activa
14 Materiële vaste activa (Tangible fixed assets)

Bedrijfsgebouwen en terreinen 11.029 12.651

Machines en installaties 3.614 4.660

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.580 1.585

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 76 85

16.299 18.981

15 Financiële vaste activa (Financial fixed assets)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 9.202 9.021

Overige deelnemingen 14.355 14.075

Belastinglatentie 905 799

Overige vorderingen 3.000 3.447

27.462 27.342

43.761 46.323

Vlottende activa (Current assets)

16 Voorraden (Stocks)

Handelsgoederen 60.395 54.531

17 Vorderingen (Receivables)

Handelsdebiteuren 14.580 13.973

Vorderingen op groepsmaatschappijen 10.439 214

Vorderingen op overige deelnemingen 7.960 6.987

Belastingen en sociale premies 253 80

Overige vorderingen en overlopende activa 8.446 9.737

41.678 30.991

18 Liquide middelen (Cash) 24.330 26.881

126.403 112.403

Totaal activa (Total assets) 170.164 158.726
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Enkelvoudige balans per 30 september 2017 (Balance sheet as at 30 September 2017)
na verwerking voorstel resultaatbestemming

Passiva (Group equity and liabilities)
(in € x 1.000) 2017 2016

19 Eigen vermogen (Group equity)

Statutaire reserve 77.382 74.320

Wettelijke reserve 7.239 6.743

Algemene reserve 4.100 4.100

88.721 85.163

20 Voorzieningen (Provisions)

Pensioenen 34 37

Overige voorzieningen 952 1.055

986 1.092

21 Langlopende schulden (Long term liabilities)

Schulden aan kredietinstellingen 1.330 2.000

22 Kortlopende schulden (Current liabilities)

Aflossingsverplichting langlopende schulden 670 –

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 50.565 48.466

Schulden aan groepsmaatschappijen 5.170 1.369

Schulden aan overige deelnemingen 1 329

Belastingen en sociale premies 5.794 6.048

Overige schulden en overlopende passiva 16.927 14.259

79.127 70.471

Totaal passiva (Total equity and liabilities) 170.164 158.726
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TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 
14  Materiële vaste activa

(in € x 1.000)
Gebouwen  
en terreinen

Machines  
en installaties

Andere vaste  
bedr.middelen

Niet aan de bedrijfs-
uitoef. dienstbaar Totaal

Boekwaarde 1-10-2016 12.651 4.660 1.585 85 18.981

Investeringen 287 376 592 – 1.255

Desinvesteringen -1.210 -805 -101 – -2.116

Afschrijvingen -699 -617 -496 -9 -1.821

Boekwaarde 30-9-2017 11.029 3.614 1.580 76 16.299

Cumulatieve afschrijvingen 26.607 12.174 5.302 113 44.196

Cumulatieve aanschafwaarde 37.636 15.788 6.882 189 60.495

(in € x 1.000) 2016 / 2017 2015 / 2016

Resultaat CZAV U.A. na belastingen 2.679 3.126

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 23 879 1.400

Resultaat na belastingen 3.558 4.526

Algemeen
Geconsolideerde deelnemingen waarin de coöperatie invloed van 
betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden 
tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. Overeen-
komstig deze methode, worden de deelnemingen in de balans 
opgenomen tegen het aandeel van de vennootschap in de netto-
vermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten 
van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald 
volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening.

Aangezien de winst- en verliesrekening over 2017 van de coöperatie 
in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is in de enkelvou-
dige jaarrekening volstaan met de weergave van een beknopte 
winst- en verliesrekening in overeenstemming met artikel 2:402 
BW.

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 / 2017

In de post ‘andere vaste bedrijfsmiddelen’ zijn begrepen vervoermiddelen en kantoorinventarissen. Woningen en tijdelijk aangehouden 
onroerende goederen zijn opgenomen onder de post ‘niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar’. Op de roerende materiële vaste 
activa rust pandrecht ten behoeve van de bank.
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15  Financiële vaste activa

(in € x 1.000)
Groeps-

maatschappijen
Overige  

deelnemingen
Belasting- 
latentie

Overige  
vorderingen

 
Totaal

Boekwaarde 1-10-2016 9.021 14.075 799 3.447 27.342

Verwervingen / verstrekking – 190 – – 190

Verkopen – -60 – -247 -307

Aflossingen – – – -200 -200

Resultaat deelnemingen 181 698 – – 879

Dividenden – -548 – – -548

Overige mutaties – – 106 – 106

Boekwaarde 30-9-2017 9.202 14.355 905 3.000 27.462

Overige vorderingen
Onder de overige vorderingen zijn leningen opgenomen van in 
totaal € 3 miljoen (30-09-2016: € 3,2 miljoen). De resterende 
looptijd bedraagt 2 tot 7 jaar.

16  Voorraden
De voorraden kunnen als volgt naar de verschillende bedrijfstakken 
gesplitst worden weergegeven:

(in € x 1.000) 2017 2016

Consumptiegranen (Grains) 34.219 29.370

Meststoffen (Fertilizers) 10.058 6.706

Gewasbeschermingsmiddelen  
(Crop protection)

13.187 15.385

Overig (Miscellaneous) 2.931 3.070

60.395 54.531

De afwaardering van deze voorraden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening bedraagt € 389.000 (vorig jaar: € 622.000). Op 
de voorraden rust pandrecht ten behoeve van de bank.

17  Vorderingen
Onder de handelsdebiteuren is voor een totaal ad € 8.454.000 aan 
vorderingen op leden opgenomen (vorig jaar € 9.240.000). Voor 
dubieuze debiteurenvorderingen is onder handelsdebiteuren een 
voorziening opgenomen van € 570.000 (vorig jaar € 585.000).
In de loop van het boekjaar is de overeenkomst met de bankier 
inzake de rekening courant faciliteiten van de groep veranderd. 
Onderdeel daarvan is dat op basis van “zero balancing” de saldi 
voor de rekeningen van een aantal groepsmaatschappijen dage-
lijks worden overgeboekt naar de hoofdrekening bij CZAV U.A. 
Hierdoor is de vordering op groepsmaatschappijen gestegen.

18  Liquide middelen
Deze bestaan nagenoeg geheel uit banktegoeden in rekening 
courant. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de 
coöperatie.

19  Eigen vermogen

(in € x1.000)
Stand

1-10-2016
Winst- 

verdeling
Stand 

30-9-2017

Statutaire reserve 74.320 3.062 77.382

Wettelijke reserve 
ingehouden winsten 
deelnemingen

6.743 496 7.239

Algemene reserve 4.100 – 4.100

85.163 3.558 88.721

20  Voorzieningen 

(in € x1.000) Pensioenen Overige

Boekwaarde 1-10-2016 37 1.055

Onttrekkingen -13 -30

Vrijval – -81

Dotatie 10 8

Boekwaarde 30-9-2017 34 952

Een bedrag van € 270.000 zal aangewend worden binnen 1 tot 
5 jaar. Het restant van de voorzieningen kent een looptijd van 
langer dan 5 jaar.
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Overige voorzieningen
Dit betreft voorzieningen in verband met jubileumuitkeringen, 
bodemsanering en opleveringsverplichtingen bij beëindiging huur-
contracten.

21  Langlopende schulden 
Deze bestaat uit een banklening met een resterende looptijd van  
binnen een termijn van twee jaar afgelost worden.

22  Kortlopende schulden 
De coöperatie beschikt bij haar bankiers over rekening courant 
kredieten. De maximale kredietlimiet bij bankiers bedraagt € 30 
miljoen (vorig jaar € 40 miljoen). De rente over deze faciliteiten 
is gebaseerd op EURIBOR tarieven.

Onder de schulden aan leveranciers en handelskredieten is een 
schuld ad € 35.084.000 aan leden verantwoord (vorig jaar  
€ 34.010.000). Onder overige schulden is een schuld opgenomen 
inzake de per balansdatum te verwachten verplichtingen uit hoofde 
van reeds aan CZAV geleverde granen. 

Niet in de balans opgenomen regelingen
en verplichtingen

Verstrekte zekerheden
Als zekerheid voor de (kortlopende) schulden aan kredietinstel-
lingen zijn de volgende zaken verpand:
■ voorraden
■ inventarissen

Voorts is een hypotheek verstrekt ad € 15 miljoen met als onder-
pand vier bedrijfspanden met grond van CZAV/Agrimarkt/CZAV 
Energy.

Afgegeven garanties
Ten gunste van diverse partijen zijn (bank)garanties afgegeven voor 
in totaal € 0,3 miljoen; deze garanties hebben een langlopend 
karakter.

Huur- en overige verplichtingen
■ inzake de lease van bedrijfswagens bestaat nog een leasever-

plichting van totaal € 0,4 miljoen voor de komende drie jaar.
■ in het kader van de handelsactiviteiten van de Coöperatie zijn 

er verkoopcontracten met afnemers aangegaan die een loop-
tijd langer dan een jaar hebben. Het langst lopende contract 
heeft een resterende contractduur van twee jaar.

■ ten aanzien van investeringen in materiële vaste activa is 
sprake van resterende investeringsverplichtingen van in totaal 
€ 0,6 miljoen.

 
23  Aandeel in resultaat van ondernemingen 

waarin wordt deelgenomen

(in € x 1.000) 2016 / 2017 2015 / 2016

Aandeel in resultaat van 
groepsmaat schappijen

181 131

Aandeel in resultaat van  
overige deel nemingen

698 1.269

879 1.400

Accountantskosten
De accountantskosten over het boekjaar 2016/2017 bedragen 
€110.000 en bestaan volledig uit de  controle van de jaarrekening 
(vorig jaar € 105.000) en € 12.000 niet controle diensten. De 
kosten voor controle van de jaarrekening betreffen het gehele 
boekjaar, ongeacht of de werkzaamheden reeds in het boekjaar 
zijn verricht.

Lijst van kapitaalbelangen %

Geconsolideerde groepsmaatschappijen

Integraal geconsolideerde vennootschappen:

Agrimarkt B.V., Wemeldinge 100,0

Luc Pauwels NV, Assenede, België 70,0

Pauwels Logistics NV, Assenede, België 70,0

OK Zeeland B.V., Wemeldinge 100,0

CZAV Energy B.V., Wemeldinge 100,0

Vennootschappen waarin voor ten  
minste 20% wordt deelgenomen

Cebeco Granen B.V., Rotterdam 50,0

Nedato B.V., Oud-Beijerland 32,6

Vitelia Agrocultuur B.V., Oirlo 25,0

Vakutrans Holding B.V., Helvoirt 20,0

CAV Agrotheek B.V., Wieringerwerf 35,0

Heyboer Holding B.V., Wieringerwerf 50,0

Holding Agrea B.V., Panningen 20,0

Overige gegevens

Statutaire regeling bestemming resultaat
In artikel 27 van de statuten is opgenomen dat op voorstel van 
de directie en raad van commissarissen een door de ledenraad 
vast te stellen bedrag wordt gereserveerd. De statutaire reserve 
mag tijdens het bestaan van de coöperatie niet aan de leden 
worden uitgekeerd. De algemene reserve staat ter beschikking 
van de ledenraad.

Statutaire aansprakelijkheid
Conform artikel 11 van de statuten is elke aansprakelijkheid van 
de leden of oud-leden voor een tekort van de coöperatie door 
haar ontbinding dan wel faillietverklaring of andere oorzaak uit-
gesloten.



  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening eindigend op 30 september 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening voor het jaar geëindigd op  
30 september 2017 van Coöperatieve Zuidelijke Aan- en 
Verkoop vereniging U.A. te Wemeldinge gecontroleerd. 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaar-
rekening een getrouw beeld van de grootte en de samen-
stelling van het vermogen van Coöperatieve Zuidelijke Aan- 
en Verkoopvereniging U.A. op 30 september 2017 en van 
het resultaat over de periode 1 oktober 2016 tot en met 30 
september 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:
■ de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 30 

september 2017;
■ de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verlies-

rekening over de periode 1 oktober 2016 tot en met 
30 september 2017; en

■ de toelichting met een overzicht van de belangrijke 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands 
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Coöperatieve Zuidelijke Aan- en 
Verkoopvereniging U.A. zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuran-
ce-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

Aan: Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:
■ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat;
■ alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW 

is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werk-
zaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 
Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werk-
zaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze con-
trolewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 
BW.

Verantwoordelijkheden van de directie en de  
raad van commissarissen voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die de directie nood-
zakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening moge-
lijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie af-
wegen of de coöperatie in staat is om haar werkzaamheden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd ver-
slaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken 
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie 
het voornemen heeft om de coöperatie te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurte-
nissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de coöperatie haar bedrijfsactiviteiten in 
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het 
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële ver-
slaggeving van de coöperatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 
de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uit-
voeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door 
ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en 
fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of 
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van in-
vloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De ma-
terialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch 
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeels-
vorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhan-
kelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
■ het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaam-
heden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 
fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken 
of het doorbreken van de interne beheersing;

■ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die 
relevant is voor de controle met als doel controlewerk-
zaamheden te selecteren die passend zijn in de om-
standigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de entiteit;

■ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalu-
eren van de redelijkheid van schattingen door de directie 
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

■ het vaststellen dat de door de directie gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vast-
stellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzeker-
heid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
onderneming haar continuïteit niet langer kan hand-
haven;

■ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van 
de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

■ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel 
zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toe-
zicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit 
kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit 
te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Be-
palend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de 
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan 
hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een 
controle of beoordeling van de volledige financiële infor-
matie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder 
andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 5 december 2017

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J.C.S.E. Hendrikx RA
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