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Bij het maken van de vragen van de 1e zitting en 2e zitting geldt het volgende: 
 

- Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur en 

hulpmiddelen: 

o Handboek 2021 Deloitte en/of Handboek 2021 E&Y en/of KPMG 
Jaarboek 2020/2021; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor 
eigen risico. 

o Regelgeving Accountancy (HRA) 2021; een eerdere druk is toegestaan, 
maar wel voor eigen risico. 

o WWFT (mits ingebonden of in mapje). 
o Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 
o Wanneer in de motivatie naar wet- en regelgeving wordt gevraagd, 

moet deze zo specifiek en volledig mogelijk zijn; dus artikelnummer, 
lidnummer, letter, alineanummer etc.  

- Kladpapier wordt niet nagekeken, maar moet wel worden ingeleverd 

- Alleen gemotiveerde antwoorden worden in de beoordeling meegenomen, 

tenzij anders is aangegeven 

- Alleen toegelichte berekeningen worden meegenomen in de beoordeling, 

tenzij anders is aangegeven 

- Alleen duidelijke en leesbare antwoorden worden in de beoordeling 

meegenomen 

- Vermeld bij verwijzingen naar de HRA de wet, besluit, verordening of NV 

COS, artikelnummer, alineanummer en eventuele subnummers 

- Vermeld bij verwijzingen naar wetteksten en regelgeving zoals RJ, 

artikelnummers, lidnummer en letter 

- Alleen volledige verwijzingen naar wetteksten en regelgeving worden in de 

beoordeling meegenomen 

- Geef bij journaalposten duidelijk aan of het een balanspost (B) of een post van 

de winst-en-verliesrekening (W&V) betreft. 

 
Redactiecommissie OAT 
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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving van de Agro Groep 
 

1.1 Introductie bedrijf 
 

De Agro Groep bestaat uit de volgende BV’s: 
 
Agro Holding BV (gevestigd in Ommen) 
Agrospecialist Ommen BV (100%)   
Agrospecialist Alkmaar BV (100%)   
Agro Medical BV (25% deelneming) 
 
De groepsstructuur is weergegeven in paragraaf 1.3. 
 
Agrospecialist is gevestigd op twee locaties in Nederland, in Ommen en in 
Alkmaar. Agrospecialist Ommen BV en Agrospecialist Alkmaar BV zijn 
groothandelsbedrijven in dier- en stalbenodigdheden en op kleine schaal doen 
zij productonderzoek en -ontwikkeling voor specifieke dier-marktcombinaties. 
 
De aandelen van Agro Holding zijn in handen van een directeur-grootaandeelhouder, 
de heer Zwart. De heer Zwart is in 2012 gestart met de groothandel in dier- en 
stalbenodigheden in Ommen. Op industrieterrein ‘De Strangen’ in Ommen heeft de 
heer Zwart een aantal bedrijfsloodsen met kantoorruimte gekocht en van daaruit is hij 
gestart met een groothandel, Agrospecialist Ommen BV. Na een aantal jaren heeft hij 
een soortgelijke groothandel in dier- en stalbenodigdheden, gevestigd in Alkmaar, 
overgenomen. De beide bedrijven voeren dezelfde activiteiten uit, namelijk de in- en 
verkoop van dier- en stalbenodigdheden voor zowel de hobbyboer als voor 
professionele boerenbedrijven. Belangrijke afnemers zijn grote detailhandelszaken 
zoals grootwinkelbedrijven voor boer- en buitenleven, tuincentra,  ruitersportwinkels 
en dierenwinkels. Daarnaast vormen professionele boeren en paardenhouderijen 
een belangrijke afnemersgroep. Particuliere klanten kunnen niet terecht bij 
Agrospecialist. Agrospecialist Ommen en Agrospecialist Alkmaar hebben beide een 
trouwe klantenkring uit de regio die zij van oudsher bedienden. 
Het aantal werknemers dat in dienst is bij Agrospecialist is 55, dit komt overeen met 
39 FTE.  
Agro Medical BV wordt in deze casusbeschrijving niet nader uitgewerkt, maar 
is wel verwerkt in de jaarrekening. 
 

1.2 Missie en actuele ontwikkelingen 
 

Missie 
 
De missie van de Agro Groep luidt: 

“Op duurzame wijze zorgen voor dieren zodat die optimaal presteren” 

 
Op de website van Agrospecialist staat het volgende: 
“Of het nu gaat om rundvee, varkens, paarden, schapen, kippen of huisdieren, 
Agrospecialist levert producten van de hoogste kwaliteit. Van hoefmes en elektrische 
afrastering tot diergeneesmiddelen, voedingssupplementen en 
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onderzoekshandschoenen. Als groothandel in dier- en stalbenodigdheden selecteren 
wij voor u topproducten van gerenommeerde bedrijven. En omdat wij veel geven om 
mens, dier en planeet streeft Agrospecialist ernaar om zo duurzaam mogelijk in te 
kopen”.  
 
Bij de groothandel is veel kennis aanwezig over de agrarische sector en over 
duurzaamheid in de veeteelt. De gespecialiseerde inkopers en verkopers delen 
graag hun kennis met klanten. 
  
 
Ontwikkelingen  
 
Door een flinke groei van de omzet en het resultaat van de groep in 2019 is Agro 

Holding BV in 2020 controleplichtig geworden. De jaarrekeningen van de 

groepsonderdelen worden al jarenlang samengesteld door een lokaal 

accountantskantoor uit Ommen. De heer Zwart is op advies van de samenstellend 

accountant in het najaar van 2019 op zoek gegaan naar een accountantsorganisatie 

die de jaarrekening van Agro Holding BV wil controleren. De heer Zwart heeft 

accountantsorganisatie Accobest voor de controleopdracht benaderd omdat 

Accobest ook al de loonadministratie voert voor Agro Holding BV. 

In maart 2020 is de wereld in de ban geraakt van het Coranavirus. Direct na aanvang 

van de crisis die het gevolg was van Corona leek deze een negatief effect te hebben 

op de omzet van zowel de vestiging Ommen als Alkmaar van Agrospecialist. De 

regering stond in het begin van de Coronacrisis een beperkte openstelling toe van de 

winkels waar de Agrospecialist aan levert waardoor de omzet tot half april 2020 

behoorlijk daalde. Na medio april 2020 groeide de omzet weer als gevolg van een 

toenemende vraag van consumenten. Consumenten, die door de lock-downs veel 

tijd hadden voor allerlei buitenactiviteiten en massaal honden, katten, paarden en 

andere dieren aanschaften, zorgden voor een enorme groei in de omzet van de 

winkels waar Agrospecialist aan levert. 
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1.3 Organogram 
 
Hieronder is het organogram van de groep weergegeven. 
 

 
 
 

1.4 Toezicht door de raad van commissarissen  
 

Bij Agro Holding BV is geen raad van commissarissen aanwezig. 
 
  

Agro Holding BV

1.5.1 

Agrospecialist 
Ommen BV (100%)

Magazijn 

Ommen

1.5.3

Verkoop Ommen 

1.5.4

Logistiek Ommen 

1.5.5

Agrospecialist 
Alkmaar BV  (100%)

Magazijn 

Alkmaar

1.5.3 

Verkoop Alkmaar 

1.5.4

Logistiek Alkmaar 

1.5.5

Agro Medical BV 
(25%) 

1.5.8

Inkoop

1.5.2

Productontwikkeling

1.5.7

Administratie en 
control 1.5.6
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1.5  Beschrijving van de activiteiten van de groep 
 

1.5.1 Organisatie, personeelszaken en automatisering 
 

De heer Zwart is, zoals hierboven aangegeven, de directeur-grootaandeelhouder van 
Agro Holding BV. Het management van de groep wordt gevormd door 5 personen, te 
weten: de heer Zwart, de twee vestigingsleiders van de groothandels in Ommen en 
Alkmaar, het hoofd van de afdeling Inkoop en de controller. 
 
De Agro Groep heeft de volgende centrale afdelingen: 

 Inkoop 

 Productontwikkeling 

 Administratie en control. 
 
Agrospecialist Ommen BV en Agrospecialist Alkmaar BV beschikken beide over een 
magazijn, een afdeling verkoop en een afdeling logistiek. De afdeling logistiek is 
gehuisvest in de magazijnen. 
 
Aanname, ontslag en andere zaken rond personeel worden geregistreerd door de 
afdeling Administratie en control. De heer Zwart beslist in overleg met de 
afdelingshoofden over de aanname en ontslag van personeel. 
 
De groep beschikt niet over een aparte afdeling Automatisering. Het hoofd van de 
afdeling Inkoop is tevens systeembeheerder. Hoofd inkoop/ systeembeheerder 
Gerard heeft veel kennis van het ERP-pakket waarmee het bedrijf werkt. Gerard kent 
rechten toe aan de personeelsleden bij indiensttreding en bij wijziging in functie, 
taken en verantwoordelijkheden van het personeel. Hij heeft echter geen actueel 
overzicht over de toegekende rechten binnen het ERP-pakket. 
Er wordt gewerkt met een standaard ERP-pakket voor groothandelsbedrijven, 
genaamd Hagro.  
 
In Hagro worden de volgende functionaliteiten en tabellen gebruikt: 

 Inkopen 

 Voorraden 

 Planning 

 Prijstabellen 

 Contractenadministratie 

 Klantengegevens 

 Verkooporderadministratie  

 Facturering 

 Financiële administratie. 
 

 

1.5.2 Inkoop 
 
De centrale Inkoopafdeling is gevestigd in Ommen en is belast met de inkoop voor 
de twee werkmaatschappijen in Ommen en Alkmaar. Gerard (hoofd van de afdeling) 
en de vijf inkopers beschikken over zeer veel productkennis van de producten die in 
het assortiment van de groep zitten.  
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Beide werkmaatschappijen voeren de volgende productgroepen: 
 

- Stalbenodigdheden 
- Gereedschappen 
- Afrasteringen 
- Diergeneesmiddelen 
- Ongediertebestrijdingsmiddelen 
- Hoefverzorgingsproducten 
- Kleding en laarzen 
- Specifieke producten voor runderen, paarden, schapen, konijnen, kippen, 

honden en katten, waaronder diervoeders. 
 
Het assortiment bestaat uit ongeveer 4.500 artikelen. De inkopers streven naar 
inkoop van artikelen van hoge kwaliteit. 
De inkopen vinden plaats bij ruim 150 leveranciers in landen van de Europese Unie, 
in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten van Amerika die produceren 
met aandacht voor duurzaamheid.  
Inkoopcontracten, waarin de jaarlijks minimaal af te nemen artikelen en prijzen 
worden afgesproken, worden geautoriseerd door hoofd Inkoop en grote contracten 
boven de 50.000 euro door directeur Zwart. Inkoopprijzen worden door de 
leveranciers jaarlijks aangepast en soms ook gedurende het jaar bij het afsluiten van 
een nieuw contract. 
Door inkopers worden nauwelijks offertes aangevraagd omdat veel leveranciers 
volgens de inkopers monopolist zijn. 
De controller bereidt de betaaladvieslijst voor om betalingen aan leveranciers te 
kunnen doen. De heer Zwart tekent de betaaladvieslijst digitaal. 
 

1.5.3 Magazijnen 
 
In de magazijnen van Agrospecialist Ommen en Agrospecialist Alkmaar liggen min of 
meer dezelfde artikelen op voorraad. Leveranciers leveren orders vaak uit gelijkelijk 
verdeeld over de beide vestigingen.  
In beide magazijnen hebben de logistiek medewerkers een eigen balie. Achter de 
balie staan verpakkingsmachines en ligt verpakkingsmateriaal. 
 
In het magazijn in Alkmaar ligt naast de voorraad van Agrospecialist Alkmaar ook 
voorraad van een andere BV die eigendom is van de heer Zwart, Snel BV. Snel BV 
valt niet onder Agro Holding BV. Het gaat om een soortgelijke assortiment als de 
voorraden van Agrospecialist. 
 
De voorraden liggen gerangschikt op productgroep in genummerde stellingen. In de 
beide magazijnen in Ommen en Alkmaar zijn een magazijnmeester aanwezig en 
enkele magazijnmedewerkers. Het magazijn in Alkmaar is een gesloten magazijn. 
Het magazijn in Ommen is dat niet omdat alle medewerkers van het bedrijf drie keer 
per dag tijdens de pauzes door het magazijn lopen om in de bedrijfskantine te 
kunnen komen.  
Interne inventarisatie van de voorraden gebeurt niet systematisch. Het was wel de 
intentie van de controller om eens per maand een deel van de voorraad te 
inventariseren, maar door ziekte onder het personeel is dit niet gebeurd in 2020. 
Inventarisatie van de voorraden heeft wel plaatsgevonden in oktober 2019 in Ommen 
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en in december 2019 in Alkmaar, door de magazijnmeesters samen met 
administrateur Hans. Daarbij zijn geen noemenswaardige verschillen met de 
voorraadadministratie geconstateerd. Bij de inventarisatie wordt gebruik gemaakt van 
een uitdraai van de voorraadmodule uit Hagro waarop de administratieve voorraad 
staat vermeld met een omschrijving van de artikelen en de hoeveelheden die 
aanwezig zijn. 
De diergeneesmiddelen en de diervoeders hebben een beperkte houdbaarheid. 
Schoonmaakmiddelen voor stallen en andere chemische middelen die gebruikt 
worden in de agrarische sector als duurzame bestrijdingsmiddelen, worden bewaard 
in afgesloten ruimtes in de magazijnen. Voor bewaren, intern vervoer en verpakken 
voor vervoer van deze middelen gelden strenge wettelijke regels. Zo zijn er 
bijvoorbeeld douches aanwezig in het magazijn en bijzondere brandblusapparatuur. 
De douches en brandblusapparatuur worden eens per halfjaar getest door een 
externe keuringsinstantie. Als Agrospecialist niet aan de regels voldoet, ontvangt het 
bedrijf een hoge boete van de keuringsinstantie. 
 

1.5.4 Verkoop 
 
De afdeling Verkoop bestaat bij zowel Agrospecialist Ommen als bij 
Agrospecialist Alkmaar uit een binnendienst en een buitendienst onder leiding 
van de twee afdelingshoofden Verkoop. Bij de binnendienst werken per 
vestiging 5 medewerkers die op kantoor verkooporders van klanten aannemen 
en verwerken in de orderadministratie. De buitendienst bestaat uit 4 verkopers 
die grote detailhandelszaken, tuincentra, ruitersportwinkels en dierenwinkels 
bezoeken. Ook bezoeken zij regelmatig grote professionele agrarische 
bedrijven. Zij beschikken over enorm veel productkennis en leggen de 
contacten voor de orders die deze afnemers plaatsen.  
 
Vanuit het verleden is er enorme concurrentie tussen de beide 
verkoopafdelingen van de twee vestigingen. Beide groepen verkopers streven 
ernaar de beste verkopers te zijn. Wekelijks worden de aanwezige 
verkoopstatistieken en margeoverzichten per vestiging daarom uitvoerig met 
elkaar vergeleken door de verkoopmedewerkers. 
De verkopen vinden overwegend plaats in Nederland en voor een klein deel 
bestaan de verkopen uit export aan onder andere China. 
Afhankelijk van de afnamehoeveelheden is een korting mogelijk van 5% of 10%. De 
heer Zwart heeft richtlijnen opgesteld waarmee de verkoopmedewerkers met de 
verschillende klanten tot een overeenkomst kunnen komen. 
 
Agrospecialist Ommen en Alkmaar beschikken samen over een zelf ontwikkelde 
website waarop informatie wordt verstrekt aan afnemers over het bedrijf en over 
de producten die Agrospecialist levert. De website is gekoppeld met het ERP-
systeem zodat afnemers de actuele voorraad bij Agrospecialist kunnen 
raadplegen. Agrospecialist levert overigens niet via de website aan afnemers 
omdat zij dan zouden concurreren met hun eigen afnemers die naast fysieke 
winkels vaak een webshop hebben. 
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1.5.5 Logistiek 
 
De logistiek medewerkers op de vestigingen zorgen voor de verpakking en het 
verzendklaar maken van de orders. Zij helpen de magazijnmedewerkers regelmatig 
met uitpakken en op de plek zetten van de voorraden.  
Het vervoer van de orders naar de afnemers gebeurt door een extern vervoerbedrijf. 
De planning van het vervoer gebeurt door het hoofd van de afdeling Logistiek en bij 
zijn afwezigheid door een medewerker logistiek.  
 
 

1.5.6 Administratie en control 
 
Deze afdeling verzorgt de administratie van de bedrijfsonderdelen. De 
administratie van de BV’s van de groep wordt bijgehouden door Hans. Hij 
wordt daarin ondersteund door een aantal assistent administrateurs. Hans en 
zijn assistenten zitten op kantoor van Agrospecialist Ommen. 
 
De controller controleert de vastleggingen in de administratie.  
Het ERP-pakket levert iedere maand verkoopstatistieken en margeoverzichten 
van de verkopen per productgroep, per binnendienstverkoopmedewerker en 
buitendienstverkoopmedewerker en margeoverzichten per productgroep. De 
controller stelt maandelijks een rapportage op voor de directie met daarin de 
belangrijkste managementinformatie. De controller is één dag in de week in 
dienst van Snel BV en is voor 80% in dienst van Agro Holding BV.  
 
De salarisadministratie is uitbesteed aan de accountancytak van 
accountantsorganisatie Accobest (zie ook paragraaf 2.1 van deze casus).  
Accobest levert in dit kader de volgende diensten: het uitvoeren van de bruto-
netto berekeningen, het opstellen van de verzamelloonstaat en 
loonjournaalpost en het betaalbestand voor de betaling van de maandelijkse 
salarissen. Het personeel van de Agro holding heeft een vast maandloon. Er 
worden geen provisies en overwerktoeslagen betaald. 
 
De heer Zwart wil graag, op initiatief van de controller, het COSO ICF-model als 
uitgangspunt nemen om de interne beheersing te verbeteren bij de Agro Groep. 
 

1.5.7 Productontwikkeling 
 
In 2019 heeft de heer Zwart  een nieuwe medewerker aangenomen  die zich bezig 
houdt met productontwikkeling, de heer Demco. Directeur Zwart en de heer Demco 
zijn ervan overtuigd dat veel geld geld is te verdienen met de verkoop van medische 
producten aan onder andere veehouders in Zuid-Amerika en Rusland. Door de grond 
waarop koeien en schapen op deze continenten grazen hebben schapen en koeien 
vaak aandoeningen aan de hoeven. Voor deze aandoeningen zijn nog geen goed 
werkende geneesmiddelen op de markt. Met deze geneesmiddelen is mogelijk in de 
toekomst veel dierenleed te voorkomen. 
Meneer Demco is naast het ontwikkelen van producten bezig met het leggen van 
contacten met distributeurs in onder andere Rusland en Zuid-Amerika.  
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De  kosten van productontwikkeling, het vertalen van productinformatie in o.a. het 
Russisch en de salariskosten van de heer Demco worden geactiveerd op de balans 
onder immateriële vaste activa. 
 
 

1.5.8 Agro Medical BV 
De deelneming in deze BV wordt in deze casusbeschrijving niet nader uitgewerkt, 
maar is wel verwerkt in de jaarrekening.  
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Deel 2 Accountantsorganisatie Accobest 

2.1 Algemeen 
Accountantsorganisatie Accobest is een middelgrote accountantsorganisatie met vier 
vestigingen in de provincies Overijssel, Groningen, Friesland en Noord Holland waar 
in totaal 100 medewerkers werkzaam zijn. Accountantsorganisatie Accobest heeft 
klanten in diverse bedrijfstakken en richt zich vooral op de profitsector. 
Accobest heeft een vergunning van de AFM om wettelijke controles van 
jaarrekeningen uit te voeren. Naast Assurance (controleopdrachten) verleent 
Accobest de volgende diensten: Belastingadvies, Advies op het gebied van corporate 
finance, Accountancy (waaronder het voeren van de salarisadministratie voor klanten 
en het samenstellen van jaarrekeningen) en HRM/Werving en selectie voor derden. 
 

2.2 Opdrachtaanvaarding 
In november 2019 kreeg accountantsorganisatie Accobest het verzoek van de heer 
Zwart om de controle van de jaarrekening 2020 van Agro Holding BV en haar 
groepsmaatschappijen uit te voeren. Zoals hierboven vermeld heeft de heer Zwart 
accountantsorganisatie Accobest voor de controleopdracht benaderd omdat deze 
organisatie ook al de loonadministratie voert voor Agro Holding BV. 
 
Frank de Boer van accountantsorganisatie Accobest heeft voor aanvaarding van de 
controleopdracht onderzoek gedaan of is voldaan aan de voorwaarden voor het 
aanvaarden van een controleopdracht en in december 2019 de opdracht aanvaard. 
De jaarrekening van Agro Holding BV en haar groepsmaatschappijen wordt 
samengesteld door een lokaal accountantskantoor uit Ommen. Vanwege 
familiebanden tussen het Ommense accountantskantoor en de heer Zwart wil de 
heer Zwart graag dat de samenstelwerkzaamheden uitgevoerd blijven worden door 
het Ommense kantoor. 
 

2.3 Aantekeningen uit de controle 
Bij de jaarrekeningcontrole van de jaarrekening 2020 zijn de volgende 
controlebevindingen naar voren gekomen: 
 

1. Een assistent accountant van Accobest heeft in het dossier een aantekening 
opgenomen inzake een stelselwijziging in 2016. Hierbij maakt Agro Holding 
BV en haar groepsmaatschappijen gebruik van een overgangsregeling zoals 
opgenomen in RJ 212.802/803 waarbij de bedrijfsgebouwen en –terreinen, die 
eerst op actuele waarde (vervangingswaarde) werden gewaardeerd, nu op 
kostprijs worden gewaardeerd. De actuele waarde (vervangingswaarde) per 
de datum van de stelselwijziging wordt als kostprijs beschouwd. 
 

2. Frank de Boer constateert tijdens de interimcontrole bij Accobest dat in 

Ommen een open magazijn is waar alle medewerkers doorheen mogen lopen 

om naar de kantine te gaan. In Ommen ligt ongeveer de helft van de totale 

voorraad. Verder heeft in 2020 geen interne voorraadinventarisatie 

plaatsgevonden. Ook ziet Frank functievermenging omdat hoofd inkoop ook 

systeembeheerder is. Frank gaat met zijn team in overleg of deze 

controlebevindingen consequenties hebben voor de controleverklaring die zal 

worden afgegeven bij de jaarrekening 2020 van Agro Holding BV.  
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Deel 3 Conceptjaarrekening 2020 van Agro Holding BV (gedeeltelijk) 
 
 
 
 
 

CONCEPTJAARREKENING 
 
 

2020 
 
 
 

VAN 
 
 

Agro Holding BV 
 

(gedeeltelijk) 
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GECONSOLIDEERDE BALANS (na resultaatbestemming) 
 
 

 

toel. 31-12-2020 31-12-2019

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1) 223.584 315.061

Materiële vaste activa 2) 2.808.244 2.939.718

Financiële vaste activa 3) 571.365 461.336

Som der vaste activa 3.603.193 3.716.115

Vlottende activa

Voorraden 4) 4.852.330 4.441.926

Vorderingen 5) 1.293.848 1.239.212

Liquide middelen 4.172 4.226

Som der vlottende activa 6.150.350 5.685.364

Totaal activa 9.753.543 9.401.479

PASSIVA

Groepsvermogen 6) 4.291.639 4.039.755

Voorzieningen 7) 231.132 263.233

Langlopende schulden 1.647.750 1.794.250

Kortlopende schulden 3.583.022 3.304.241

Totaal passiva 9.753.543 9.401.479



© Vereniging Hogescholen OAT- januari 2022 15 

 

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 

 
 
  

toel. 2020 2019

€ € € €

Netto-omzet 20.967.925    20.258.604  

Inkoopwaarde van de omzet -17.224.725   -16.632.253 

Brutowinst 3.743.200    3.626.351    

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 12.000          12.000         

Personeelskosten 8) 1.985.850      1.856.865    

Afschrijvingen op immateriële en

materiële vaste activa 9) 363.745        368.357       

Overige bedrijfskosten 1.261.752      1.031.123    

Som der bedrijfslasten 3.623.347    3.268.345    

Bedrijfsresultaat 119.853       358.006       

Financiële baten en lasten -14.459        -93.371        

Groepsresultaat uit bedrijfsuitoefening

vóór belastingen 105.394       264.635       

Belastingen 10) -26.164        -66.778        

79.230         197.857       

Aandeel in resultaat van ondernemingen

waarin wordt deelgenomen 11) 172.654       126.368       

Netto groepsresultaat na belastingen 251.884       324.225       
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 
 
 

 
 
 
  

2020 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 119.853 358.006

Aanpassingen voor

Afschrijvingen op immateriële en

materiële vaste activa 366.637 368.357

366.637 368.357

Verandering in werkkapitaal

Mutatie voorraad -410.404 18.006

Debiteuren 17.643 -37.902

Overige vorderingen en overlopende activa -72.590 -63.454

Kortlopende schulden (exclusief banken) 154.270 -77.825

-311.081 -161.175

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 175.409 565.188

Financiële baten en lasten -14.459 -93.371

Belastingen -57.954 -5.347

-72.413 -98.718

Kasstroom uit operationele activiteiten 102.996 466.470

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa -9.350 -130.138

Investeringen materiële vaste activa -139.444 -61.969

Desinvesteringen materiële vaste activa 5.108 0

Ontvangen dividend 62.625 37.575

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -81.061 -154.532

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossingen langlopende schulden -146.500 -146.500

Mutatie schulden aan kredietinstellingen 124.511 -179.325

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -21.989 -325.825

Mutatie geldmiddelen -54 -13.887
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GRONDSLAGEN VOOR DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
 
Bedrijfsactiviteiten 
De activiteiten van Agro Holding BV en haar groepsmaatschappijen bestaan 
voornamelijk uit: im- en export van alsmede groothandel in dier- en 
stalbenodigdheden. Agro Holding BV is gevestigd te Ommen. 
 
Grondslagen voor de consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van Agro Holding BV zijn de financiële gegevens 
verwerkt van de tot de Agro Groep behorende maatschappijen en andere 
rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of 
waarover centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is 
opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling van Agro Holding BV. De financiële gegevens van 
groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd onder eliminatie van de 
onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in 
het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde 
jaarrekening tot uitdrukking gebracht. De resultaten van nieuw verworven 
groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen 
rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de 
overnamedatum. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden 
gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde goodwill wordt geactiveerd en 
afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten van afgestoten 
deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de 
groepsband wordt verbroken. 
 
Uit dien hoofde zijn naast Agro Holding BV in de consolidatie begrepen: 
Agro Specialist Ommen BV (100%) en Agro Specialist Alkmaar BV (100%). 
 
Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 
vormt de leiding van Agro Holding BV zich verschillende oordelen en schattingen die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 
voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
Algemene waarderingsgrondslagen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de 
wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW 
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling hebben betrekking op zowel de geconsolideerde als de 
vennootschappelijke jaarrekening. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn 
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
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Verkorte winst-en-verliesrekening 
De financiële gegevens van Agro Holding B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde 
jaarrekening zodat, gebruikmakend van art. 2:402 BW, is volstaan met een verkorte 
winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. 
 
Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen 
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en 
passiva van de overgenomen vennootschap opgenomen in de geconsolideerde 
jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap 
kan worden uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap. De verkrijgingsprijs 
bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de 
verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct 
toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de 
reële waarde van de identificeerbare activa en passiva wordt het meerdere als 
goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs 
lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en 
passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost 
opgenomen. 
De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie 
opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op 
het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen. 
 
Stelselwijziging 
Met de implementatie van de Europese richtlijn Jaarrekening in de Nederlandse wet, 
is het begrip vervangingswaarde vervallen en is daarvoor in de plaats het begrip 
actuele kostprijs geïntroduceerd. De actuele kostprijs komt veelal niet overeen met 
de huidige marktwaarde en is veelal niet betrouwbaar te bepalen. Agro Holding B.V. 
maakt gebruik van het overgangsrecht waarbij de boekwaarde van bedrijfsgebouwen 
en -terreinen aan het begin van het boekjaar, die gebaseerd is op 
vervangingswaarde, als kostprijs wordt beschouwd. De stelselwijziging heeft geen 
invloed op de vergelijkende cijfers. Aangezien deze wijziging van kracht is voor 
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 wordt de boekwaarde aan het 
begin van het boekjaar 2016 als kostprijs beschouwd. De wijziging heeft geen 
invloed op vermogen en resultaat. De afwikkeling van het verschil voor wat betreft 
het belastingeffect wordt verwerkt net zoals een ‘tijdelijk verschil in winst’. 
 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals 
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van 
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 
balanspost. 
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
 
Tenzij in de volgende grondslagen van waardering anders is aangegeven, worden 
activa en verplichtingen gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Immateriële vaste activa 
 
Kosten van ontwikkeling 
Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor 
ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd  als het waarschijnlijk is dat het project 
commercieel en technisch succesvol zal zijn en de kosten betrouwbaar kunnen 
worden vastgesteld. Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke 
reserve onder het eigen vermogen gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag. 
De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan zodra de 
commerciële activiteiten zijn gestart en vindt plaats over de verwachte toekomstige 
gebruiksduur van het actief. 
 
Kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van 
intellectuele eigendom 
Kosten van immateriële vaste activa anders dan intern gegenereerde activa, 
waaronder octrooien en licenties, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en 
lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur met een maximum 
van 20 jaar. 
 
Overige immateriële vaste activa 
De overige immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere 
waardeverminderingen. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de 
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
 
 
Materiële vaste activa 
 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd op historische kostprijs, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 
bijzondere waardeverminderingen, waarbij de boekwaarde aan het begin van 
boekjaar 2016 (zie ook toelichting bij stelselwijziging) als veronderstelde kostprijs 
wordt beschouwd. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven op het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven. 
 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 
De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  
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Financiële vaste activa 
 
Niet-geconsolideerde deelnemingen 
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. De 
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen die gelden 
voor deze jaarrekening. Voor deelnemingen waarvoor onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de 
jaarrekening van de betreffende deelneming. Deelnemingen waarin deze invloed 
ontbreekt, worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
voorziening voor waardeverminderingen.  
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde 
negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. De vennootschap stelt zich niet 
aansprakelijk voor schulden van haar deelnemingen.  
 
Overige vorderingen 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten 
verstrekte leningen en overige vorderingen. Deze vorderingen worden initieel 
gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder 
aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
 
Voorraden 
De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 
lagere opbrengstwaarde. Deze lagere marktwaarde wordt bepaald per product. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van 
de tegenprestatie en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen 
niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening 
gehouden. 
 
Eigen vermogen 
 
Herwaarderingsreserve 
Herwaarderingen worden opgenomen onder de herwaarderingsreserve onder aftrek 
van de latent verschuldigde belastingen. 
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Voorzieningen voor belastingverplichtingen 
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen 
commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen. Deze 
wordt berekend tegen nominale waarde. Op deze voorziening worden in mindering 
gebracht de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van 
beschikbare voorwaartse verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening. 
 
Langlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 
de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
 
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 
 
Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde 
goederen onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 
 
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het 
moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle 
belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen 
wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
 
Afschrijvingen op immateriële vaste activa 
De afschrijving op immateriële vaste activa wordt berekend op basis van de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging 
plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van 
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
 
Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. 
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Personeelsbeloningen 
 
Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 
 
Pensioenen 
De vennootschap heeft een collectieve pensioenregeling (beschikbare 
premieregeling) afgesloten. De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in 
het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van ten minste 
kostendekkende premiebetaling. 
 
Financiële baten en lasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan 
derden betaalde interest. 
 
Belastingen 
De belasting over het resultaat wordt berekend tegen het geldende tarief over het 
resultaat van het boekjaar, rekening houdend met beschikbare, fiscaal 
compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de 
latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van 
niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die 
optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde 
van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.  
 

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op 
het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap 
toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt 
bepaald op basis van de bij Agro Holding B.V. geldende grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling. 
 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen 
in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Koersverschillen, 
ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden 
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
 
1) Immateriële vaste activa 
 

 
 

De kosten van onderzoek en ontwikkeling betreffen de kosten inzake ontwikkeling 
van de website en kosten inzake productontwikkeling (medische producten). 
Fiscaal worden deze kosten direct ten laste van het resultaat gebracht in de periode 
waarin de kosten gemaakt worden. 
 
 
2) Materiële vaste activa 

 
 

In 2014 is het onroerend goed opnieuw getaxeerd. Als gevolg hiervan heeft een extra 
correctie plaatsgevonden op de herwaardering onroerend goed ad € 510.000.  
 

Mutaties in het boekjaar

Boekwaarde per 1 januari 2020 315.061

Investeringen 9.350

Afschrijvingen -100.827

Boekwaarde per 31 december 2020 223.584

Bedrijfs- Andere

gebouwen vaste bedrijfs

en -terreinen middelen Totaal

Stand per 1 januari 2020

Aanschaffingswaarde 3.717.544 1.033.858 4.751.402

Cumulatieve afschrijvingen -359.001 -790.728 -1.149.729

Cumulatieve waardevermindering -661.955 0 -661.955

Boekwaarde per 1 januari 2020 2.696.588 243.130 2.939.718

Investeringen 62.086 77.358 139.444

Afschrijvingen -74.410 -99.361 -173.771

Afschrijvingen herwaarderingen -92.039 0 -92.039

Desinvesteringen aanschafwaarde 0 -34.647 -34.647

Desinvesteringen cum.afschrijvingen 0 29.539 29.539

Saldo mutaties -104.363 -27.111 -131.474

Stand per 31 december 2020

Aanschaffingswaarde 3.779.630 1.076.569 4.856.199

Cumulatieve afschrijvingen -433.411 -860.550 -1.293.961

Cumulatieve waardevermindering -753.994 0 -753.994

Boekwaarde per 31 december 2020 2.592.225 216.019 2.808.244

Afschrijvingspercentages 0-10% 10-33,3%
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3) Financiële vaste activa 

 
 
4) Voorraden 

 
 
5) Vorderingen 
Deze post bevat een bedrag van € 12.402 (2019: € 12.713) aan te vorderen 
vennootschapsbelasting. 
 
6) Groepsvermogen 
Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij naar de toelichting op het 
eigen vermogen van de enkelvoudige balans. 
 
7) Voorzieningen 
 

 
 
De voorziening latente belastingverplichting houdt verband met het verschil tussen 
de waardering van de onroerende zaken volgens de commerciële en fiscale balans 
die dateert vanuit de periode vóór 1 januari 2016. Deze voorziening, met betrekking 
tot onroerend goed, waarbij eind 2019 een tariefwijziging heeft plaatsgevonden, is 
bepaald tegen een tarief van 15% en is overwegend langlopend van aard. 
 
Eind 2019 (na tariefswijziging zoals hiervoor benoemd) heeft een toevoeging 
plaatsgevonden ter zake het verschil in commerciële en fiscale waardering van 
immateriële vaste activa. Het gedeelte van deze voorziening met betrekking tot 
immateriële vaste activa is bepaald tegen een tarief van 20%. 
 
 
 
 
 
 
  

31-12-2020 31-12-2019

Overige deelnemingen 562.365 452.336

Overige vorderingen 9.000 9.000

571.365 461.336

31-12-2020 31-12-2019

Voorraad handelsgoederen 5.067.330 4.656.926

Voorziening incourant -215.000 -215.000

4.852.330 4.441.926

Latente belastingverplichtingen

31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari 263.233 142.685

Mutatie boekjaar -32.101 -9.204

Mutatie tariefwijziging 31-12-2019 0 66.740

Toevoeging inzake immateriële vaste activa 0 63.012

Totaal 231.132 263.233
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 
8) Personeelskosten 

 
 
9) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

 
 
10) Belastingen 
Het nominaal belastingtarief is 20% (2019: 20%). 
NB: Onder de overige bedrijfskosten is een bedrag van € 2.416 aan kosten 
verantwoord die fiscaal niet aftrekbaar zijn. 
 
11) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 

 
 

2020 2019

Lonen en salarissen 1.569.785 1.454.110

Sociale lasten en pensioenlasten 416.065 402.755

1.985.850 1.856.865

Lonen en salarissen

Salaris directie 211.320 207.120

Brutolonen en -salarissen 1.366.016 1.253.247

Uitkering ziektegelden -7.551 -6.257

1.569.785 1.454.110

Gemiddeld aantal werknemers

werkzaam binnen Nederland (in FTE) 39,35 38,80

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 249.637 236.164

Premies ziekteverzuimverzekering 15.048 34.409

Pensioenpremie personeel 151.380 132.182

416.065 402.755

2020 2019

Afschrijvingen immateriële vaste activa 100.827 98.233

Afschrijvingen materiële vaste activa 262.918 270.124

363.745 368.357

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 166.449 173.331

Andere vaste bedrijfsmiddelen 99.361 96.793

265.810 270.124

Boekwinst vervoermiddelen -2.892 0

262.918 270.124

2020 2019

Resultaat Agro Medical BV 172.654 126.368
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GRONDSLAGEN VOOR DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 
 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de 
wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW 
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de 
grondslagen voor de waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat, 
alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en passiva en de resultaten 
wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. 
 
TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 
 
Financiële vaste activa 
 
Betreft een 25% deelneming in Agro Medical BV, statutair gevestigd te Ommen. De 
kapitaaldeelname weerspiegelt ook de zeggenschapsverhouding. 
 
Eigen Vermogen 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Herwaar-

Geplaatst derings- Wettelijke Overige

kapitaal reserve reserves reserves Totaal

Stand per 1 januari 2020 54.000 1.134.586 524.390 2.326.779 4.039.755

Uit resultaatverdeling 0 0 0 251.884 251.884

Mutatie wettelijke reserve 0 0 18.552 -18.552 0

Mutatie herwaarderingsreserve 0 -78.233 0 78.233 0

Stand per 31 december 2020 54.000 1.056.353 542.942 2.638.344 4.291.639
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Bijlage 1: risicobeheersingsmodel dat de Agro Groep wil implementeren : 
COSO ICF 2013 
 
Components and Principles 
The Framework sets out seventeen principles representing the fundamental concepts 
associated with each component. Because these principles are drawn directly from the 
components, an entity can achieve effective internal control by applying all principles. All 
principles apply to operations, reporting, and compliance objectives. The principles 
supporting the components of internal control are listed below. 
 

Component Principle 

Control 
Environment 

1. The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical 
values. 

2. The board of directors demonstrates independence from management and 
exercises oversight of the development and performance of internal control. 

3. Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines, 
and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives. 

4. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and retain 
competent individuals in alignment with objectives. 

5. The organization holds individuals accountable for their internal control 
responsibilities in the pursuit of objectives. 

Risk Assessment 6. The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the 
identification and assessment of risks relating to objectives. 

7. The organization identifies risks to the achievement of its objectives across 
the entity and analyzes risks as a basis for determining how the risks should 
be managed. 

8. The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the 
achievement of objectives. 

9. The organization identifies and assesses changes that could significantly 
impact the system of internal control. 

Control Activities 10. The organization selects and develops control activities that contribute to 
the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels. 

11. The organization selects and develops general control activities over 
technology to support the achievement of objectives. 

12. The organization deploys control activities through policies that establish 
what is expected and procedures that put policies into action. 

Information and 
Communication 

13. The organization obtains or generates and uses relevant, quality information 
to support the functioning of internal control. 

14. The organization internally communicates information, including objectives 
and responsibilities for internal control, necessary to support the functioning 
of internal control. 

15. The organization communicates with external parties regarding matters 
affecting the functioning of internal control. 

Monitoring 
Activities 

16. The organization selects, develops, and performs ongoing and/or separate 
evaluations to ascertain whether the components of internal control are 
present and functioning. 

17. The organization evaluates and communicates internal control deficiencies 
in a timely manner to those parties responsible for taking corrective action, 
including senior management and the board of directors, as appropriate. 

 
 


