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Elke drie jaar kiezen wij een nieuwe marketingslogan. De afgelopen jaren was dat 
‘Say choice, Say Agrico’. Voor de komende jaren willen wij onze relaties prikkelen 
met de slogan ‘Say growth, say Agrico’. 

Groei en ontwikkeling zit in onze genen. Dit geldt zowel voor onze medewerkers 
als voor het product waar wij mee werken. Een pootaardappel vormt een plant 
die groeit en die nieuwe aardappelen ontwikkelt. Onze medewerkers ontwikkelen 
zich om hun eigen prestaties en daarmee die van Agrico te verbeteren. Ons 
strategisch plan draagt niet voor niets de naam ‘Gezond Agrico’. Een gezond 
Agrico stelt onze leden en afnemers in staat op hun beurt weer te groeien en zich 
te ontwikkelen. 

Dit jaarverslag is geïllustreerd aan de hand van dit nieuwe marketingthema. 
Wij wensen u veel leesplezier.
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Boekjaar 2015/2016 was een spannend jaar, vooral door de vele uitdagingen 
die wij moesten overwinnen: een plotseling importquotum voor pootgoed 
naar Algerije, problemen met een Letter of Credit van een bank in Libië en 
opkomstproblemen bij de consumptietelers in Nederland en België. Desondanks 
kijken we terug op een seizoen met goede prijzen en een mooi resultaat.

De pootgoedexport was, zeker in Europa, heel goed. De sterke positie die een 
aantal van onze fritesrassen bij de fritesindustrie heeft, zorgt voor een stevige 
basis in onze afzet. Wij verwachten hier de komende jaren nog verder te kunnen 
groeien. De export overzee die structureel leek te groeien, wordt belemmerd 
door diverse zaken. Allereerst is er de lage olieprijs, die het inkomen van landen 
zoals Algerije onder druk zet. Algerije schermt met importquota, wat goed gaat 
zolang de productie daar voldoende is om de bevolking te voeden. Daarnaast 
heeft een land als Egypte een groot deviezenprobleem, waardoor het voor de 
afnemer moeilijk is om betalingszekerheid te garanderen. Verder maken de 
interne oorlogen zoals in Irak, Syrië en Libië het zakendoen gecompliceerd. Ten 
slotte heeft Rusland nog steeds een boycot ingesteld tegen voedsel uit onder 
andere Europa. Als er echter geen boycot meer zou zijn, zou Rusland zeker niet de 
hoeveelheden kaas, fruit, uien en aardappelen kunnen importeren als voorheen 
door de dure euro en een tekort aan deviezen.

De consumptiemarkt was gedurende het seizoen redelijk constant. De prijzen 
lagen lange tijd op een redelijk goed niveau en liepen aan het einde van het 
seizoen nog op door het late voorjaar. Onze afzet van tafelaardappelen is verder 
verbreed naar de Nederlandse kleinverpakkers. De export van consumptie-
aardappelen was beperkt. De teelt van biologische consumptieaardappelen 
kenmerkte zich door een hoge opbrengst per hectare. Mede door een goede 
export naar vooral Duitsland konden alle biologische aardappelen afgezet 
worden als biologisch.

Boekjaar 2015/2016 was daarmee een goed aardappeljaar. Wij hebben onze 
leden voor alle producten mooie prijzen kunnen uitbetalen. De kilogram-
opbrengst per hectare was hoog, waardoor een goed financieel resultaat per 
hectare werd gemaakt. Ondanks de terugbetaling van de certificaten serie B 
en het vrijgeven van serie C, bleef de financiële positie van de onderneming op 
het gewenste niveau. Het resultaat na belastingen bedroeg 1,2 miljoen euro 
en is toegevoegd aan de reserves. 

Tijdens de algemene vergadering van december 2015 is de heer G. Ensing 
gekozen als lid van het bestuur en daarmee als lid van de raad van commissarissen 
van Agrico B.V. De heer T. Branbergen trad af na 12 jaar zitting te hebben gehad in 
verschillende toezichthoudende organen.
Het is voor ons als coöperatie belangrijk contact te houden met onze leden. Wij 
zijn dan ook verheugd dat de verschillende vergaderingen goed zijn bezocht. 
Op onze centrale ledenvergadering hield de heer Balkenende een pakkende 
presentatie over duurzaam ondernemen. De lezing viel goed in de smaak. 
De productgroepvergaderingen in december en januari worden regionaal 
georganiseerd. Deze vergaderingen bieden de leden van de poolcommissies en 
het management van Agrico de gelegenheid met kleinere groepen leden-telers 
teeltzaken te bespreken. Aan de uitbetalingsvergaderingen eind juni/begin juli is 
een bezoek aan de demonstratievelden van Agrico-rassen gekoppeld. De leden-
telers worden op dat moment door export- en productmanagers geïnformeerd 
over de commerciële en technische aspecten van onze rassen. Deze bijeen-
komsten verliepen in een prima sfeer.

Ons bedrijf voor rasontwikkeling, Agrico Research, gaat investeren in een nieuw 
kassencomplex. De besluitvorming hiervoor is in de ledenraad van 21 april 
afgerond. De procedure bij de gemeente is in volle gang en zal naar verwachting 
in najaar 2016 afgerond kunnen worden. Dit betekent dat in de wintermaanden 
begonnen kan worden met de sloop van de oude kassen en de bouw van het 
nieuwe complex.

Voorwoord
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Wij willen ons inkomen uit licenties verhogen. Hiervoor hebben wij per 1 
augustus 2016 een licentiemanager benoemd. Daarnaast hebben wij met de 
vereniging van aangesloten kwekers, Solana, gedurende het boekjaar meerdere 
keren overleg gevoerd om de kweekovereenkomst te vernieuwen. In juli 
2016 is de definitieve versie aan de Algemene Ledenvergadering van Solana 
gepresenteerd. Met de nieuwe overeenkomst heeft Agrico een grotere prikkel om 
de licentiestroom vanuit het buitenland te vergroten. Onderdeel van de afspraken 
is ook dat de binnenlandse licenties licht omhoog zullen gaan.

Naast onze investeringsplannen bij Agrico Research zullen we bij Leo de Kock in 
2016/2017 investeren in uitbreiding van de bedrijfsruimte en een nieuw kantoor. 
Door de groei van de laatste jaren is de behuizing te krap. In 2015/2016 hebben 
wij ons aandeel in de deelneming in Turkije, AR Tarim, met 20% uitgebreid 
tot 50%. Ondanks de politieke situatie in het land hebben wij vertrouwen in 
de mogelijkheden voor de afzet van geïmporteerd en lokaal geproduceerd 
pootgoed. 

Ons omvangrijke project in Kenia heeft bijzonder in de belangstelling gestaan. In 
maart hebben wij de ambassadeursprijs gewonnen. Van de door verschillende 
ambassades in totaal 80 ingediende projecten, werd ons project gezien als 
voorbeeld van het op een duurzame wijze veilig stellen van de voedselketen. 
Tijdens de finale op 30 maart reikte minister Ploumen van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking de prijs uit aan de medewerker die verantwoordelijk 
is voor ons project in Kenia. Er is veel geld en energie in het project gestopt. Wij 
hebben een belang van 70% genomen in de onderneming Agrico East Africa. 
Daarnaast is samen met onze lokale partner een joint venture opgezet voor de 
bouw van een dienstencentrum voor de opslag en het sorteren van pootgoed. De 
bouw hiervan zal in 2016 worden afgerond. Er zijn echter ook uitdagingen. Lokale 
pootgoedteelt op Nederlandse wijze opgezet, vraagt een andere benadering 
van de lokale fytosanitaire dienst. Wij zijn dan ook verheugd met de steun van de 
Nederlandse overheid in deze verschillende uitdagingen.

Op 3 juni hebben wij met het voltallige personeel een grote strategische dag 
gehouden. In spelvorm hebben wij fysiek en mentaal vormgegeven aan de vier 
bewegingen in onze strategie ‘Gezond Agrico 2017’.

 

Binnen de multidisciplinair samengestelde groepjes zijn op basis van heldere 
wederzijdse verantwoordelijkheden onderbouwde keuzes gemaakt bij het wel of 
niet uitvoeren van specifieke opdrachten in reken- en denkwerk. Met aardappelen 
als betaalmiddel kon kostprijs- en vraaggedreven worden onderhandeld met als 
doel als groep gezamenlijke waarde te creëren.

We hechten veel waarde aan het duurzaam uitoefenen van ons werk. 
De werkgroep MVO heeft twee dagen samen met MVO Nederland gewerkt 
aan een roadmap 2020. Hierbij zijn vijf strategische MVO-pijlers gedefinieerd. 
De uitkomsten zijn gepresenteerd aan het gehele personeel. Bij iedere pijler is  
en MT-lid benoemd als duwer en zijn twee mensen van de MVO-werkgroep de 
eindverantwoordelijken.

Op de pootgoedafdeling is hard gewerkt aan verbeteringen en een herinrichting 
van het gehele proces. De buitendienst heeft een opleidingstraject gevolgd, de 
afnemerslogistiek is verkoop binnendienst geworden en binnen de verkoop zijn 
key accounts gedefinieerd, waaromheen teams zijn gevormd met als bezetting 
een productmanager, een medewerker verkoop binnendienst en één of meerdere 
exportmanagers. Wij verwachten hierdoor een betere service te kunnen verlenen 
aan zowel de telers- als aan de afnemerskant.

Afsluitend wil ik iedereen bedanken die zich ook dit jaar weer heeft ingezet om 
een mooi resultaat neer te zetten. Ondanks de grote uitdagingen vertrouw ik erop 
dat oogst 2016 opnieuw een succesvol jaar gaat worden voor de Agrico groep.

Emmeloord, 18 november 2016

Jan van Hoogen
algemeen directeur
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Groepsstructuur

Interseme d.o.o.
(Slovenië 51%)

Agrico Polska Sp. z o.o.
(Polen 70%)

SC Cartof Agrico SRL
(Roemenië 51%)

AR Tarim A.Ş.

(Turkije 50%)

Leo de Kock
& Zn B.V.

Coöperatie
Agrico U.A.

Parkland

Seed Potatoes Ltd

(Canada 70%)

Agrico Nordic AB

(Zweden 100%)

Agrico UK Ltd
(Schotland 100%)

Agrico
Research B.V.

Agrico East Africa Ltd
(Kenia 70%)

S.A. Desmazières

(Frankrijk 89%)

Perunaseppä Oy

(Finland 100%)

Agrico Italia s.r.l.

(Italië 100%)

Agrico
Holding B.V.

Agrico B.V.

Potato Seed Africa Ltd
(Kenia 45%)
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Agrico is een coöperatieve onderneming actief in de markt van poot- en 
consumptieaardappelen. De kern van onze onderneming ligt in de afzet van 
product van beschermde rassen, hetzij zelf ontwikkeld, hetzij van derden 
in vertegenwoordiging verkregen. Hiervoor beschikken wij over een eigen 
kweekbedrijf en werken we nauw samen met kwekers in binnen- en buitenland. 

Wij willen met onze beschermde rassen actief zijn in de grotere productie-
gebieden van landen waar pootaardappelen worden gecertificeerd en 
kwekersrecht wordt erkend. Wij zijn wereldspeler in het marktgericht ontwikkelen 
van aardappelrassen en het (laten) produceren en vermarkten van hoogwaardige 
poot- en tafelaardappelen, zowel biologisch als gangbaar geteeld.

Wij streven naar een maximale bijdrage in het inkomen van onze leden. Meetpunt 
hiervoor is de uitbetaling per 100 kg  dan wel per hectare ten opzichte van de 
concurrentie. Randvoorwaarde hierbij is de continuïteit van de onderneming 
uitgedrukt in een solvabiliteitsratio op balansdatum van minimaal 40%.

Wij willen onze ambities voor de komende jaren realiseren door projecten uit
te voeren vanuit de volgende bewegingen:

Naar heldere wederzijdse verantwoordelijkheden. De markt stelt steeds meer 
eisen aan onze organisatie en aan de teler. Wij willen de relatie met onze leden 
professionaliseren. Succesvol samenwerken betekent het maken van heldere 
afspraken over verantwoordelijkheden. De basis hiervoor is een bestuursmodel 
waarin de poolcommissies een belangrijke rol hebben. Het betreft zaken zoals 
areaalplanning en de verbetering van werkwijzen en processen. Deze beweging 
geldt tevens voor alle partijen met wie we relaties onderhouden en voor onze 
medewerkers onderling. 

Naar onderbouwd kiezen. Wij nemen dagelijks besluiten die van invloed 
zijn voor de lange en middellange termijn. Voorbeelden zijn distributiebeleid, 
investeringen, vaststelling van kweekdoelen en rassenbeoordeling. Het 
verzamelen van meer en betere informatie en het nauwkeurig cijfermatig 
onderbouwen van keuzes, zal de effectiviteit van de besluitvorming vergroten, 
risico’s beperken en de succeskans doen toenemen. 

Naar kostprijs- en vraaggedreven verkopen. Door de markt in combinaties 
van ras, toepassing en type dienstverlening in kaart te brengen, kunnen wij 
beter inspelen op de specifieke behoefte van onze afnemers. Gezamenlijk zullen 
verwachtingen worden vastgelegd en vormgegeven met als doel het financieel 
rendement te verhogen. Productmanagement speelt hierbij een belangrijke rol.

Naar gezamenlijke waarde. Onze kracht is een optimale organisatie van het 
proces van onze telers naar onze afnemers. Wij zoeken daarbij naar integrale 
oplossingen om meerwaarde te creëren voor alle partijen in de keten. Agrico 
omvat een groep van ondernemingen in binnen- en buitenland. Door een sterke 
onderlinge afstemming willen wij de synergie vergroten en een hoger rendement 
realiseren.

Wij voeren onze activiteiten duurzaam op een doelmatige, verantwoorde en 
resultaatgerichte wijze uit en bieden een uitdagende omgeving voor onze 
medewerkers. Wij zijn voor onze afnemers een betrouwbare leverancier van 
kwalitatief hoogwaardige producten.

Onze kernwaarden zijn: resultaatgericht, innovatief door maximale aandacht voor 
continu verbeteren, oog voor mens, veiligheid en milieu, wederzijds vertrouwen, 
open in woord en daad en moreel verantwoord ondernemen.

Profiel
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De raad van commissarissen van Agrico B.V. vormt een personele unie met het 
bestuur van Coöperatie Agrico U.A. De raad bestaat uit zeven leden, waarvan er 
momenteel vijf uit de kring van de leden komen. 

In december 2015 was de heer T. Branbergen aftredend en niet herkiesbaar. 
De raad is de heer Branbergen zeer erkentelijk voor zijn bijdrage sinds 2003. 
Allereerst in de toenmalige raad van commissarissen, later raad van beheer en 
het laatste jaar als commissaris van Agrico B.V. en bestuurslid van Coöperatie 
Agrico U.A. Met zijn brede kennis en ervaring op financieel en maatschappelijk 
gebied heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van de coöperatie. Ook de 
heren Vermeulen, Kemmeren en Van Maldegem waren aftredend, maar allen 
herkiesbaar. 

In het najaar van 2015 heeft de voordrachtcommissie de invulling van de vacature 
en de herbenoemingen besproken. Als nieuw lid van de raad en daarmee van het 
bestuur van de coöperatie werd de heer Ensing uit Zwolle voorgedragen. 
Alle voordrachten zijn voorgelegd aan de ledenraad die, na zorgvuldige 
beoordeling, unaniem heeft ingestemd met de (her)benoemingen. 

Vooruitlopend op het aanstaande reglementaire aftreden van de heer J.J. Wolthuis 
in december 2016 heeft de ledenraad in juni 2016 ingestemd met de voordracht 
van de voordrachtcommissie om de heer A.H. Vermeulen met ingang van 
20 december 2016 te benoemen tot voorzitter van de coöperatie. 

Jaarverslag
Voorafgaand aan de jaarcontrole heeft de externe accountant, EY, de raad 
uitgebreid geïnformeerd over de afgesproken reikwijdte van de accountants-
controle. In haar vergadering van 4 november heeft de raad, in het bijzijn van de 
externe accountant, de door de directie opgestelde jaarrekening van Agrico B.V. 
goedgekeurd en decharge verleend aan de directie voor het gevoerde beleid. 
De accountant heeft zijn bevindingen met de raad gedeeld. Hierbij is stilgestaan 
bij de verschillende onderdelen van de groep, hun prestaties en de kwaliteit van 
de administratieve organisatie.

De raad stelt vast dat de behaalde resultaten in lijn zijn met de verwachtingen 
en spreekt haar tevredenheid uit over de gerealiseerde uitbetalingscapaciteit. 

De ledenraad heeft op 18 november de jaarrekening van Coöperatie Agrico over 
boekjaar 2015/2016 besproken in aanwezigheid van de externe accountant 
en is voornemens deze in december vast te stellen. De jaarrekening is door EY 
gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien.

Vergaderingen
In 2015/2016 heeft de raad negen maal vergaderd. Ieder kwartaal is de financiële 
rapportage van de groep besproken. Andere belangrijke onderwerpen waren 
de participaties in Turkije en Kenia, de investeringen bij Leo de Kock en Agrico 
Research, het beleid aangaande compliance en de strategische ontwikkeling van 
de onderneming.

De raad is belast met het houden van toezicht en met het adviseren van de 
directie bij het bepalen van de strategie, het uitvoeren van geformuleerd beleid 
en het beheersen van risico’s. Gedurende het boekjaar heeft de raad de gevolgen 
voor Agrico van de politieke onrust in enkele afzetlanden nauwlettend gevolgd. 
Daarnaast heeft zij zich uitgebreid laten informeren over de voortgang van het 
strategisch plan ‘Gezond Agrico 2017’. 

De raad constateert dat directie en medewerkers in binnen- en buitenland ook 
in 2015/2016 goede oplossingen hebben gevonden voor de vele uitdagingen, 
die verbonden zijn aan het internationaal verhandelen van poot- en consumptie-
aardappelen. De raad wil alle medewerkers dan ook complimenteren met het 
behaalde resultaat en hen bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. 

Namens de raad van commissarissen
Emmeloord, 18 november 2016

Jan Wolthuis, voorzitter

Verslag van de raad van commissarissen

8



Samenstelling
De raad bestond op 31 juli 2016 uit de volgende personen:

J.J. Wolthuis (voorzitter)
Aftredend en niet herkiesbaar in 2016
Beroep: akkerbouwer
Nevenfuncties: lid ledenraad Univé Groningen

G. Welling (vicevoorzitter)
Aftredend en niet herkiesbaar in 2018
Beroep: bedrijfskundige
Nevenfuncties: commissaris (vicevoorzitter) 
Rabobank Emmen-Coevorden

A.H. Vermeulen
Aftredend en niet herkiesbaar in 2019
Beroep: akkerbouwer

A.N.I.M. Kemmeren
Aftredend en niet herkiesbaar in 2018*
Beroep: akkerbouwer

C.A.A.M. Gommeren
Aftredend en herkiesbaar in 2017
Beroep: akkerbouwer
Nevenfuncties: commissionair industrieaardappelen

P.J. van Maldegem
Aftredend en niet herkiesbaar in 2019
Beroep: akkerbouwer
Nevenfuncties: lid ledenraad Rabobank 
Noordenveld West Groningen

G. Ensing
Aftredend en herkiesbaar in 2019
Beroep: zelfstandig gevestigd bestuurder, 
interimmanager en bancair adviseur
Nevenfuncties: commissaris onderneming 
verpakkingsindustrie, voorzitter raad van toezicht 
stichting InteraktContour Groep

Coöperatiedag

* Eén jaar vervroegd in verband met onevenwichtig aftredingsschema.
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Kerngetallen

2014/2015

235.344
26.939

511

20.551
39.448
59.999

25.603
4.882

920
31.405

–
52,3%
3.625

16.508
7.611

12.032
417.526

1.654
73.639

1.449
894
207

2015/2016

268.955
30.902

1.193

21.473
37.673
59.146

26.104
3.244
1.255

30.603

376
52,4%
1.593

11.520
11.620

12.829
462.300

1.675
80.500

1.467
890
217

Financieel x € 1.000
Geconsolideerde omzet product
Bruto marge
Exploitatiesaldo

Vaste activa
Vlottende activa
Balanstotaal

Reserves
Certificatenkapitaal
Aandeel derden
Totaal Groepsvermogen

Achtergestelde leningen van leden
Solvabiliteit
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo liquide middelen
Schuld aan leden wegens producten

Levering
Nederlands areaal pootaardappelen (x ha)
Geleverde hoeveelheid (x ton)
Nederlands areaal consumptieaardappelen (x ha)
Geleverde hoeveelheid (x ton)

Aantallen
Aantal leden
Aantal bedrijven
Aantal medewerkers (in fte’s)

2012/2013

259.180
27.733

2.771

23.031
31.603
54.634

22.000
7.103

764
29.867

– 
54,7%
7.403
8.844
6.723

11.733
411.420

1.548
67.845

1.476
911
199

2013/2014

269.884
30.723

2.840

21.781
35.008
56.789

24.982
6.933
1.108

33.023

– 
58,2%
7.398

14.219
8.001

11.927
412.208

1.556
67.947

1.430
883
208

2011/2012

205.616
24.237

567

23.553
27.403
50.956

19.606
7.171

658
27.435

– 
53,8%
11.638

2.971
4.785

11.320
358.145

1.349
62.614

1.487
897
188
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Solvabiliteit

2015/2016

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

52,4%

53,8%

54,7%

58,2%

52,3%

 Vreemd vermogen

 Eigen vermogen

2
0

1
5

/2
0

1
6

2
0

1
4

/2
0

1
5

2
0

1
3

/2
0

1
4

2
0

1
2

/2
0

1
3

2
0

1
1

/2
0

1
2

100

200

300Omzet
x € 1.000.000

 Pootaardappelen

 Consumptieaardappelen

 Overige omzet

Nederlands areaal
x ha

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

1.349

11.320

1.548

11.733

1.556

11.927

1.654

12.032

1.675

12.829
 Pootaardappelen

 Consumptieaardappelen

24,4% 28,4%

13,5%
33,7%

33,6% 22,9%

13,2%

30,3%

Omzetverdeling naar afzetgebied

 Nederland

 Frankrijk

 Overig EU

 Buiten EU

2015/2016 2014/2015
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directie



Een jaarverslag van onze onderneming ontkomt niet aan een schets van de 
weersomstandigheden tijdens de groei en de oogst van het product. De variatie 
in aanbod, gecombineerd met de geoogste kwaliteit zijn sterk bepalend voor de 
markt en voor het resultaat van teler en onderneming. 

Het groeiseizoen in Nederland startte koud en droog. De droogte hield aan, met 
begin juli een hittegolf. Gedurende de maand juli werd het natter en in augustus 
leek het niet meer droog te worden. De oogst moest worden uitgesteld en pas 
begin oktober werd het weer beter en kon veel worden gerooid. De Agrico-
regeling om voor 1 oktober bovenmaats pootgoed op dagprijs aan te bieden 
werd verlengd naar 23 oktober. Er moest veel energie gestoken worden in het 
drogen van het product. De omstandigheden waren dan ook verre van ideaal voor 
een goede kwaliteit.

In Oost-Europa was het heet en droog waardoor de opbrengsten daar niet 
hoog waren. Ook de opbrengsten in Zuid- en Midden-Europa lagen onder het 
gemiddelde.

De start van het verkoopseizoen was veelbelovend. Het prijsniveau van 
consumptieaardappelen lag aan het begin op een hoog niveau, maar daalde 
toen duidelijk werd dat de oogst toch groter was dan gedacht. 

De omzet van de groep steeg van 235,3 miljoen euro naar 269,0 miljoen euro. 
Het overgrote deel van de hogere omzet (25,3 miljoen euro) is het gevolg van 
een hoger prijsniveau van consumptieaardappelen in combinatie met het feit dat 
een fors deel van de als pootgoed geteelde aardappelen als consumptie moest 
worden afgezet. 

Na het slechte jaar 2014/2015 konden wij onze telers van consumptie-
aardappelen weer een goede uitbetalingsprijs doen toekomen. Per hectare was 
de uitbetaling gemiddeld ruim 10.000 euro. Onze pootgoedtelers ontvingen 
gemiddeld een uitbetalingsprijs van 26,55 euro per 100 kg over alle geleverde 
klassen en maten. Dit is 10% meer dan in 2014/2015 toen de uitbetalingsprijs, 
inclusief nabetaling, uitkwam op 24,26 euro per 100 kg. Door de hoge 
kilogramopbrengst per hectare en de groei van ons areaal betaalden wij in 
2015/2016 een recordbedrag aan onze leden. In totaal betaalde de coöperatie 
152 miljoen euro aan haar leden. 

In het verleden zijn aan de leden certificaten uitgegeven met een looptijd van 25 
jaar; later teruggebracht tot 15 jaar. De certificaten vormen een onderdeel van het 
eigen vermogen en kunnen op basis van een specifiek besluit worden uitgekeerd. 
In het boekjaar heeft de ledenraad het besluit van het bestuur goedgekeurd om 
serie C uit 2000/2001 na vaststelling van de jaarrekening uit te keren. Dit betreft 
een bedrag van 1,5 miljoen euro.

In 2014/2015 is besloten om vermogensaanwas in dode hand te houden. In 
aanvulling hierop is in 2015/2016 het beleid omtrent de financiering van de 
coöperatie op voorstel van het bestuur definitief door de ledenraad vastgesteld. 
De omvang van het eigen vermogen wordt gekoppeld aan de samenstelling 
van de activazijde van de balans. Indien voor onder andere toekomstige 
investeringsplannen aanvullend vermogen nodig is, kunnen de leden deelnemen 
aan een financieringsprogramma in de vorm van een achtergestelde lening aan 
de coöperatie. In 2015/2016 is twee maal de mogelijkheid opengesteld om op 
vrijwillige basis een lening te verstrekken. In totaal werd 376.000 euro aan de 
coöperatie geleend. 
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Nu het eigen vermogen van de coöperatie wordt afgeleid van de activazijde van 
de balans, is de vermogensaanwas te berekenen. Indien het exploitatiesaldo 
van het betreffende boekjaar hoger is dan de benodigde aanwas, zal het 
meerdere, binnen gestelde grenzen, als schuld aan de pools op de balans worden 
opgenomen en worden meegenomen in de uitbetaling van het volgende jaar. In 
2015/2016 is dit beleid op deze manier uitgevoerd. Er is in 2015/2016 1,2 miljoen 
euro toegevoegd aan het eigen vermogen en 0,8 miljoen euro opgenomen als 
schuld aan de pools. 

De samenstelling van de groep is dit boekjaar gewijzigd. Door ons project in Kenia 
hebben wij een belang van 70% genomen in Agrico East Africa Ltd. in Nairobi. De 
onderneming is in 2015/2016 meegeconsolideerd. Het effect hiervan in de balans 
is circa 0,2 miljoen euro.

Daarnaast hebben wij ons belang in de Turkse onderneming AR Tarim in twee 
stappen uitgebreid van 30% naar 50%. Bij de overname is goodwill betaald. Deze 
goodwill wordt in vijf jaar afgeschreven. Ondanks de politiek onrustige situatie in 
Turkije geeft het lokaal management aan dat hiervan geen negatieve gevolgen te 
verwachten zijn in de bedrijfsvoering. Wij volgen de mening van onze manager 
aldaar en zien geen noodzaak voor aanpassing van de waardering. 

Vooruitzichten
De economische ontwikkelingen alsmede de relatieve instabiliteit in diverse 
belangrijke pootgoed afnemende landen zijn meer en meer reden voor zorg. 
Quotering van de import van pootgoed in Algerije, onvoldoende deviezen in Libië 
en Egypte en de voortdurende onrust in de regio rond Syrië zetten de afzet van 
pootaardappelen overzee zwaar onder druk. 
Voor een groot deel is dit het gevolg van de gespannen situatie of oorlog in 
bepaalde landen en de lage olieprijs. 

Daarnaast besloot de Britse bevolking dit jaar uit de Europese Unie te willen 
treden, waardoor een periode van onrust in de Europese Unie is ontstaan. Een 
ongedeelde en sterke Europese Unie is van groot belang voor de aardappelsector!

Werd de oogst in 2015 bemoeilijkt door natte omstandigheden, in 2016 speelt 
langdurige droogte de oogst parten. Vooral in België en Frankrijk is het nauwelijks 
mogelijk te rooien, waardoor de angst voor een tekort toeneemt en prijzen 
stijgen. In de markt van tafelaardappelen lijken vraag en aanbod in evenwicht. 
Wel is er een tekort aan biologisch geteeld product. 

De opbrengst per hectare van pootaardappelen is lager dan in 2015/2016. 
De markt heeft twee gezichten. De vraag in Europa lijkt goed, zeker bij de 
verwerkende industrieën. De afzet naar bestemmingen overzee is nog onzeker. 

Zoals elk jaar zijn er ook in 2016/2017 voldoende uitdagingen te overwinnen. 
Niettemin verwachten wij goede resultaten voor onze leden te kunnen realiseren.

A C
B

A achtergestelde lening

B bank

C coöperatievermogen
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Veredeling is voor onze onderneming van groot belang. Ons kweekbedrijf, Agrico 
Research, heeft een langetermijnvisie als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe 
rassen die toegevoegde waarde bieden aan teler, industrie en consument op vele 
plaatsen in de wereld. De ontdekkingstocht naar nieuwe rassen vraagt veel tijd, 
precisie en onderlinge afstemming. Om het proces steeds verder te verbeteren 
investeren wij in mensen, kennis, methoden en middelen. 

Investering
Het afgelopen boekjaar is het project om te komen tot vernieuwing en vergroting 
van het kassencomplex vol op stoom gekomen. De totale omvang van de 
investering is circa 4 miljoen euro. Om onze plannen te kunnen realiseren bleek 
een partiële herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Na een positieve 
reactie van de gemeente Noordoostpolder op ons principeverzoek, is een formele 
aanvraag voor de partiële herziening van het bestemmingsplan ingediend. 
Hiertoe werd onder meer een bodemonderzoek en een ecologisch onderzoek 
uitgevoerd. Met hulp van een landschapsarchitect is een landschappelijke 
inpassing van de nieuwe kas voorgesteld. 
Op technisch en inhoudelijk vlak werden grote vorderingen gemaakt. Het project 
kent een uitgebreid bestek met meerdere onderdelen. In eerste instantie de 
sloop van de huidige kassen en het bouwrijp maken van het terrein. Vervolgens 
het bouwen van de kas zelf en het aanpassen en uitbreiden van de aanpalende 
werkschuur. In de werkschuur zullen klimaat- en bewaarcellen worden 
aangebracht en er zal een nieuw regenwaterbassin worden gecreëerd. Het 
kasklimaat zal worden beheerst met behulp van specifiek daarvoor ontwikkelde 
computers. Ten slotte zullen teelttafels worden geplaatst en voorzieningen 
worden aangebracht voor intern transport.

Kweekwerk
In 2015/2016 zijn wijzigingen aangebracht in de samenstelling van de 
beproevingen van zaailingen en in de keuze van beproevingslocaties. Naast de 
reguliere programma’s is gestart met aparte beproevingen voor geschiktheid als 
vastkokende salade-aardappel en van zaailingen die opvallen door bijvoorbeeld 
paarskleurig vlees. In ons programma onderscheiden wij verschillende 
marksegmenten. In beginsel willen wij voor elk marktsegment proefvelden 
aanleggen in teeltgebieden die representatief zijn voor de productie van 
aardappelen binnen een segment. In 2015/2016 zijn om die reden nieuwe 
proefveldlocaties gezocht op Sicilië en in Marokko, Turkije, Engeland en 
Roemenië. Ook het aantal proefvelden in Nederland is uitgebreid. Het totaal 
aantal veldlocaties komt daarmee op 42. 

Aangesloten kwekers
In december 2015 werd de jaarlijkse studiedag georganiseerd voor de Agrico 
kwekersgroep. Tijdens deze dag werd aandacht besteed aan de tolerantie tegen 
zout irrigatiewater en het kweekwerk voor resistentie tegen wratziekte en 
aardappelmoeheid. Aan de hand van een presentatie over het portfoliomodel 
werd ingegaan op bestaande en gewijzigde kweekdoelen. 

In februari hield de kwekersvereniging Solana haar jaarvergadering met op 
de agenda onder andere voorstellen ten aanzien van het kweekcontract en 
de vertegenwoordiging van rassen. Wij hebben daartoe verschillende keren 
overleg gevoerd met het bestuur van Solana en hun adviseurs. Het idee is om de 
kweekovereenkomst te vernieuwen en de commerciële exploitatie van rassen 
van kwekers vast te leggen in een vertegenwoordigingsovereenkomst per ras. 
Naar verwachting zullen de nieuwe overeenkomsten met ingang van 2017/2018 
operationeel zijn. 

Research

Weergave nieuwe kassencomplex
Agrico Research
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Biotechnologie en onderzoeksprojecten
Wij zetten onze onderzoekscapaciteit primair in op toepassingen van merker 
gestuurde veredeling. In het verleden hebben wij de keuze gemaakt om 
geen energie meer te steken in toepassingen van genetische modificatie, 
zolang de regelgeving in de Europese Unie zo stringent blijft als die nu is en er 
onduidelijkheid bestaat ten aanzien van opkomende technieken zoals cisgenese 
en genome editing. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen hieromtrent wel 
volgen.

Bij merker gestuurde veredeling richten wij ons vooral op het identificeren van 
hoofdgenen voor resistentie tegen de aardappelziekte, aardappelmoeheid, 
wratziekte en wortelknobbelaaltjes. We karakteriseren tweedejaars zaailingen op 
het voorkomen van zulke zogenoemde R-genen.

Wij participeren al een aantal jaren in een project met Noorse partners dat erop 
gericht is de erfelijkheid achter schurftresistentie te doorgronden. Dit project 
ging in 2016 zijn vierde en laatste jaar in. Er is enige vooruitgang geboekt in het 
genetisch karteren van schurftresistentie. Wij zullen het werk op eigen initiatief 
voortzetten. 

De stichting NAO-projecten organiseert het Demonstratieproject Erwinia. Hierin 
wordt een groep van tien pootgoedtelers intensief begeleid met als doel de 
problemen met aantastingen door Erwinia adequaat te kunnen beheersen. Wij 
maken onderdeel uit van het project. Het onderzoeksgedeelte wordt in hoofdzaak 
door Wageningen University & Research uitgevoerd.

Rassen
Op de Nederlandse Rassenlijst voor Landbouwgewassen werden in 2015/2016 
vier nieuwe rassen opgenomen: het ras Vogue van Konst Research B.V. is geschikt 
voor de traditionele exportmarkten. Het ras Laudine van de Niederösterreichische 
Saatbaugenossenschaft uit Oostenrijk is een vastkokend tafelaardappelras. De 
twee overige rassen zijn van Agrico Research en betreffen het ras Basin Russet dat 
geschikt is voor de teelt van grondstof voor de productie van frites voor de ‘quick 
service restaurants’ en het ras Alicante dat met zijn hoge onderwatergewicht 
geschikt is voor teelt in Noordwest-Europa met afzet in de verwerkende 
industrie van chips. Beide rassen beschikken over een goede resistentie tegen 
aardappelmoeheid. 

Rassenshow
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Commercie
In 2015/2016 is, na bijna 25 jaar, het record van de export van in Nederland 
geproduceerde pootaardappelen verbroken. Was er in 1991/1992 duidelijk 
sprake van een uitschieter, op basis van de exportcijfers van de laatste jaren 
kan worden gesteld dat de markt structureel op een hoger niveau ligt. 

Toch zijn er jaarlijks ups en downs in de hoeveelheden per land. De redenen 
hiervoor zijn uiteenlopend. De afzet binnen de Europese Unie herstelde zich 
van het slechte jaar 2014/2015. Het prijsniveau voor consumptieaardappelen 
was aanmerkelijk beter, waardoor de koopkracht bij consumptietelers toenam. 
Opvallend in het herstel is de toename van de export naar België en Duitsland. 
De groeiende productiecapaciteit van de verwerkende industrie bij de Noordwest-
Europese fabrieken zorgde voor een grote vraag naar pootgoed van rassen 
geschikt voor verwerking. België is nu met ruim 94.000 ton de grootste afnemer 
van Nederlands pootgoed. Wij hebben met onze succesvolle rassen Fontane en 
Markies optimaal kunnen profiteren van deze vraag. 

De landen Duitsland (85.000 ton) en Algerije (84.000 ton) maken de top drie 
compleet. De export naar de landen overzee verliep duidelijk stroever. Een van 
de oorzaken hiervan is het gebrek aan deviezen, veelal een gevolg van de lage 
olieprijs. In Egypte betekende dit dat er onvoldoende betalingszekerheid was en 
wij ongeveer de helft van de normale hoeveelheid pootgoed hebben kunnen 
leveren. In Algerije besloot de overheid, om dezelfde reden, de import van 
pootaardappelen te limiteren en een quotasysteem in te stellen. Dit had gevolgen 
voor onze afzet. Door de onduidelijkheid van het systeem van quotering bleef 
een importvergunning voor één van onze afnemers in eerste instantie uit met 
als gevolg dat wij een schip geladen met pootaardappelen niet konden lossen. 
Gelukkig werd na enkele weken de importvergunning afgegeven en kon het schip 
alsnog gelost worden. Hoewel ons marktaandeel steeg, hebben we niet alle voor 
deze markt geproduceerde pootaardappelen kunnen verkopen. 

Ook dit jaar duurde het weer lang voordat de Russische PD groen licht gaf voor 
de import van pootaardappelen. Inmiddels was, als gevolg van de sterke 
devaluatie van de roebel, de prijs van het pootgoed voor de Russische importeur 
fors gestegen. Het resulteerde in een teleurstellende hoeveelheid product naar 
Rusland. Ten slotte nam Oezbekistan een relatief kleine hoeveelheid af. De boeren 
in Oezbekistan hebben erg weinig geld met hun consumptieaardappelen 
verdiend en kozen voor meer lonende teelten dan aardappelen. Ondanks de 
geschetste perikelen, wisten wij een recordhoeveelheid pootaardappelen af te 
zetten in binnen- en buitenland. 

Pootaardappelen
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Biologisch pootgoed 
De opbrengsten van biologisch pootgoed waren hoog; ruim 21% hoger dan in 
2014/2015. De grote wisselingen in opbrengsten tussen de oogstjaren maakt 
het lastig een areaal te plannen dat passend is bij de vraag in de markt. In een 
jaar met hoge opbrengsten kan dan ook niet alles worden afgezet als biologisch 
pootgoed. Een deel vindt zijn bestemming in de markt van gangbaar product. In 
2015/2016 was dat het geval. Gelukkig waren de mogelijkheden voor afzet in 
deze markt goed. 

Onze grote uitdaging is om voldoende afzetmarkten te vinden voor de nieuwe, 
hoog resistente rassen Carolus en Alouette. Deze rassen hebben inmiddels hun 
toegevoegde waarde in de teelt bewezen. Het is belangrijk dat ze in het schap 
van de supermarkt of in de fabriek geaccepteerd worden. Beide rassen hebben 
zich teelttechnisch bewezen in het groeiseizoen 2016 door hun phytophthora-
resistentie in omstandigheden met zeer hoge phytophthora-druk. 

Operations
Afdeling operations bevindt zich in het proces tussen de teler en de afdeling 
verkoop. Een goede, efficiënte samenwerking met beide kanten is cruciaal 
voor het succes van Agrico. Onze plannen in het kader van de in 2014/2015 
geformuleerde strategische bewegingen zijn verder uitgewerkt en uitgevoerd. 

Ontwikkelingen
Het zo vroeg mogelijk vaststellen van de daadwerkelijke kwaliteit en kwantiteit 
van de voorraad is noodzakelijk om commercieel optimaal te presteren. De 
procedures rond het proefrooien, het uitvoeren van de boxcontrole en de wijze 
van registratie hiervan zijn aangepast. 

Productmanagement is onderdeel van de afdeling commercie. Om de kennis 
over nieuwe rassen bij de buitendienst en telers te verhogen is een verbinding 
gemaakt tussen het productmanagement en de afdeling operations. Specifiek 
hiervoor is een productmanager benoemd die onder andere advies geeft in 
welke gebieden en op welke gronden de teelt van bepaalde rassen het beste 
kan plaatsvinden. Daarnaast kan met deze verbinding de kennis van rassen die 
wereldwijd verzameld wordt, via de buitendienst beter bij de telers terechtkomen 
en omgekeerd. Onderdeel van de strategische beweging ‘verzakelijking’ is 
verwachtingen van een ieder uitspreken en deze naderhand met elkaar evalueren. 

Wij hebben een start gemaakt met een systeem van prestatiemanagement. 
Hierbij voeren buitendienstmedewerkers evaluatiegesprekken met onze telers, 
waarbij zowel teler als buitendienstmedewerker punten tot verbetering kan 
inbrengen. 

De structuur van de afdeling operations is met ingang van 2016/2017 aangepast. 
De medewerkers die contact hebben met de afnemers over afroepen en logistieke 
zaken zijn toegevoegd aan het commerciële team en gaan werken als verkoop 
binnendienst. Op deze wijze ontstaat eenduidige aansturing van de klant, wat 
naar verwachting positief zal zijn voor de klanttevredenheid. Daarnaast zal de 
werkwijze ten aanzien van het indelen op regioniveau in Nederland worden 
aangepast. 

Gewasbescherming
De regelgeving rond gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds verder 
aangescherpt. Zo mag er sinds voorjaar 2016 geen Imazalil meer worden 
toegepast op aardappelen die voor menselijke consumptie of diervoeding 
gebruikt worden. Om de kwaliteit te handhaven zullen telers steeds meer moeten 
inspelen op een teelt met een beperkt gebruik van middelen en zich meer moeten 
richten op teelttechnische maatregelen. Daarnaast zullen wij ons nog meer 
moeten richten op de ontwikkeling van resistente rassen. Zo screenen we op 
dit moment op ons kweekbedrijf nieuwe rassen op gevoeligheid voor fusarium 
en zwarte spikkel. Via onze brancheorganisaties NAO en Plantum proberen wij 
de regelgeving in Nederland bij te sturen, omdat wij in Europa niet het braafste 
jongentje van de klas hoeven te zijn als het gaat om de regelgeving in de 
agrarische sector.

Week 6
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Dochterondernemingen
Onze dochterondernemingen, veelal met lokale pootgoedproductie, zijn 
gevestigd in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland, Polen, Slovenië, 
Kenia, Turkije en Canada. Zij opereren zelfstandig met eigen winst-
verantwoordelijkheid. Alle ondernemingen kennen een structuur met een 
toezichthoudend orgaan, waarin de directeur van Agrico zitting heeft. 
Drie maal per jaar vindt een gezamenlijk strategisch overleg plaats met de 
directies van alle ondernemingen. 

     Frankrijk 
Desmazières, Monchy-le-Preux 
G. Fontaine, 24 medewerkers

Onze deelneming in Frankrijk, Desmazières, bereikte in 2015/2016 een 
recordresultaat. Het prijsniveau van consumptieaardappelen lag het gehele 
seizoen op een goed niveau en de productie van pootaardappelen was in lijn 
met de vraag. 

Evenals in Nederland was ook in Frankrijk sprake van een grote hoeveelheid 
klachten. Om vooraf beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van het pootgoed, 
heeft de onderneming geïnvesteerd in warmtekamers. De methode heeft goed 
gewerkt, maar helaas niet alle klachten kunnen voorkomen. 

Als vervolg op de zelfcertificering met ISO 26000 in 2014/2015 heeft een externe 
audit plaatsgevonden op het beleid aangaande maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Desmazières kan tevreden zijn met het resultaat; de onderneming 
realiseerde een score van 76 op een schaal van 100.

De marktpositie van Desmazières is sterk. In de eerste plaats door het ras Agata, 
maar ook door het groeiende succes van het ras Fontane. Het ras wordt ook in 
Frankrijk inmiddels gezien als industriestandaard. Ook de jonge rassen Excellency 
en Manitou liggen goed in de markt. Desmazières verwacht in de komende jaren 
in areaal en afzet te kunnen groeien. 

     Verenigd Koninkrijk 
Agrico UK, Castleton 
A. Gibson, 15 medewerkers

Na het moeilijke boekjaar 2014/2015 als gevolg van overaanbod, was de 
handel opgelucht dat het areaal aardappelen in 2015/2016 daalde. Voor onze 
deelneming Agrico UK betekende het een seizoen met een goede vraag naar de 
meeste rassen. Aan het begin van het seizoen waren de kopers aarzelend, maar 
uiteindelijk kon een groot deel van de productie van de telers van Agrico UK als 
pootgoed in de markt worden afgezet. Het resulteerde in een goed resultaat voor 
zowel teler als organisatie. 

In het Verenigd Koninkrijk is grote behoefte aan rassen met een goede resistentie 
tegen bacterieziek en pallida. Er is dan ook veel ruimte in de markt om nieuwe 
rassen met deze eigenschappen succesvol te introduceren. De pallida-resistente 
rassen Arsenal en Performer zijn beide veelgevraagd in de Engelse markt. 

De uitkomst van het Brexit-referendum op 23 juni heeft ongetwijfeld 
consequenties voor onze sector. In een peiling van de ‘Food & Drink Federation’ 
onder haar leden gaf 72% aan in de EU te willen blijven. Er zullen afspraken 
gemaakt moeten worden over de export van en naar de EU van plantmateriaal. 
Onze rassen zijn nu EU beschermd. Na de Brexit zullen wij opnieuw onze rassen 
apart moeten beschermen in het VK. Tevens is het van belang dat de Europese 
regelgeving op het gebied van voedsel in het Verenigd Koninkrijk gehandhaafd 
blijft. 
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    Zweden/Finland  
Agrico Nordic, Jönköping 
H. Kolhammer, 4 medewerkers

Na de doorgevoerde reorganisatie in onze deelnemingen in Zweden en Finland 
is het verheugend te constateren dat Agrico Nordic in Zweden een positief 
resultaat realiseerde. Gedurende het boekjaar is besloten de activiteiten in Finland 
te staken. De Finse markt zal met ingang van 2016/2017 vanuit Zweden en 
Nederland worden bewerkt. 

In 2015/2016 is voor het eerst gewerkt met een poolsysteem. Productie en vraag 
waren prima in evenwicht waardoor goede prijzen betaald konden worden. De 
telers waren tevreden en het vertrouwen in deze wijze van samenwerking neemt 
toe. 

De drie belangrijkste Agrico-rassen in de markt zijn Arsenal, Carolus en Fontane. 
Arsenal wordt gebruikt voor chipsverwerking. Het ras Carolus is succesvol 
in de markt van King Edward, nu nog het grootste ras in Zweden voor de 
versmarkt. Daarnaast is het ras succesvol in de groeiende markt voor biologische 
aardappelen. Ons ras Fontane wordt ingezet als vervanger van Bintje, dat in 
Zweden het grootste ras is voor verwerking.

     Polen 
Agrico Polska, Lębork 
D. Johnston, 6 medewerkers

De totale oppervlakte aardappelen in Polen steeg met 8,5% ten opzichte 
van 2014/2015. Hiertegenover daalde de gemiddelde opbrengst per 
hectare van 28 naar 21 ton per hectare, zodat het totale aanbod beperkt 
bleef. Over het algemeen was er dan ook sprake van een goed prijsniveau 
voor consumptieaardappelen. Dit had een positief effect op de afzet van 
pootaardappelen. 

Het areaal van Agrico Polska nam ook in 2015/2016 verder toe. De groei werd 
vooral gerealiseerd bij contracttelers. Zowel de omzet als de brutomarge waren 
hoger dan in 2014/2015. 

Naast pootaardappelen werd ook een grote hoeveelheid consumptieaardappelen 
afgezet. Per saldo realiseerde Agrico Polska een mooi financieel resultaat. 

De aardappelsector in Polen professionaliseert. In toenemende mate zien telers 
van consumptieaardappelen het belang van het gebruik van gecertificeerd 
pootgoed van goede kwaliteit. Voor oogst 2016 is het areaal opnieuw uitgebreid. 
Er is een mooie mix tussen fritesrassen, rassen voor chipsverwerking en rassen 
voor verse consumptie. Vooral in het vroege segment is Agrico Polska succesvol.

     Slovenië 
Interseme, Ljubljana 
P. Štuhec, 4 medewerkers

Interseme is een relatief kleine, maar winstgevende deelneming. Jaarlijks 
wordt van een aantal rassen Nederlands pootgoed geïmporteerd en in kleinere 
hoeveelheden verkocht aan telers en handelaren. In het relatief kleine Slovenië 
zijn veel buitenlandse aanbieders van pootaardappelen actief. De variatie in 
rassen is groot. De strategie van Interseme is erop gericht om te focussen op vijf 
rassen en het aandeel van beschermde Agrico-rassen te vergroten.

     Canada 
Parkland Seed Potatoes, Edmonton 
K. Sawatzky, 4 medewerkers

Geholpen door een hogere afzet in tonnen en een gunstigere koersverhouding 
tussen de Amerikaanse en Canadese dollar realiseerde onze deelneming in 
Noord-Amerika, Parkland, een goed financieel resultaat. Vrije rassen blijven 
weliswaar belangrijk in de portfolio van rassen, maar de vraag naar in Nederland 
ontwikkelde geelvlezige rassen blijft toenemen. 

De strategie van Parkland is onder andere gericht op meer samenwerking in de 
keten. In 2015/2016 zijn met verschillende partijen, actief in zowel de Verenigde 
Staten als in Canada, gesprekken gevoerd over samenwerking op het gebied van 
rasintroductie en pootgoedproductie van Agrico-rassen. 
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     Kenia 
Agrico East Africa, Nairobi 
W. Dolleman, 5 medewerkers

Wij hebben ervoor gekozen de Oost-Afrikaanse markt voor pootaardappelen 
te bewerken vanuit Kenia. In 2014/2015 is een projectvoorstel geschreven voor 
het op duurzame wijze veiligstellen van de voedselketen. Het ministerie van 
Economische Zaken heeft op 22 mei 2015 een beschikking afgegeven voor 
een omvangrijke subsidie om het project te bewerkstelligen. In 2015/2016 zijn 
de plannen concreet uitgewerkt en hebben wij samen met de lokale partner 
Migotiyo Plantation Ltd een joint venture opgezet onder de naam Potato 
Seed Africa Ltd. Wij hebben hierin een belang van 45%. Potato Seed Africa Ltd 
investeert in een dienstencentrum voor de opslag en het sorteren van door 
Migotiyo geproduceerde pootaardappelen. Het doel is om met Nederlands 
hoogwaardig materiaal van geregistreerde rassen één of twee vermeerderingen 
uit te voeren en het lokaal geproduceerde pootgoed in Oost-Afrika te verkopen. 
Om het project te kunnen begeleiden en zorg te dragen voor de verkoop van het 
lokaal geproduceerde pootgoed, hebben wij per 1 januari 2016 een participatie 
genomen van 70% in Agrico East Africa. De andere 30% is in bezit van het lokale 
Nederlandse management. Naar verwachting kan het eerste, op redelijke schaal, 
lokaal geproduceerde pootgoed in 2016/2017 worden afgezet. 

     Turkije 
AR Tarim, Kayseri 
E.S. Sadak, 17 medewerkers

In 2015/2016 hebben wij ons belang in onze deelneming in Turkije, AR Tarim, 
met 20% uitgebreid. Hiermee zijn er geen Turkse aandeelhouders meer in 
de onderneming en is er sprake van een 50/50 joint venture met een andere 
buitenlandse partij. Omdat wij geen doorslaggevende zeggenschap hebben is de 
onderneming niet meegeconsolideerd.

In 2015/2016 is een nieuwe algemeen directeur aangesteld en is de onderneming 
verder geprofessionaliseerd. AR Tarim fungeert als distribiteur van geïmporteerd 
pootgoed, produceert in eigen beheer pootgoed van hogere klasse en verzorgt 
de opslag en afzet van pootgoed dat onder contract bij derden wordt geteeld.

Het resultaat over 2015/2016 was lager dan eerder geprognotiseerd, maar de 
vooruitzichten zijn goed. Naar verwachting zal de politieke situatie in Turkije geen 
negatief effect hebben op de bedrijfsvoering en afzet. 
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Opbrengstverwachtingen spelen een grote rol in de markt voor consumptie-
aardappelen. Boekjaar 2015/2016 is daar een tekenend voorbeeld van. 
Het seizoen verliep grillig. Gedurende het groeiseizoen liep het prijsniveau 
op in de verwachting dat de omvang van de oogst zou tegenvallen. Toen half 
oktober de oogstverwachting werd bijgesteld, trad een prijscorrectie op. Aan 
het eind van het seizoen bleek, mede door kwaliteitsproblemen, het werkelijke 
aanbod toch lager dan de vraag, waardoor de prijzen stevig stegen. Onze pools 
van tafelaardappelen hebben hier niet van kunnen profiteren. De kwaliteit van 
onze aardappelen liet nog langere bewaring niet toe. Daarnaast schakelen de 
Nederlandse retailers in deze periode veelal over naar importaardappelen omdat 
de in Nederland geproduceerde aardappelen dan minder geschikt zijn om te 
verpakken.  

Onze telers waren tevreden met de uitbetalingsprijzen. Wij hebben gemiddeld 
over alle rassen per hectare ruim 10.000 euro kunnen uitbetalen. Het ras Milva 
profiteerde van de hoge kilogramopbrengst per hectare, terwijl ons ras Cerisa als 
specialiteit een goede prijs had. Samen met de poolcommissie is een evenwichtige 
verdeling gemaakt tussen kilogrammen per hectare, uitbetalingsprijs per 100 
kilogram en het financieel hectaresaldo.     

Na een periode van onderbezetting is de afdeling tafelaardappelen weer op 
sterkte. Wij werken nu met drie accountmanagers. Door de toename van het 
areaal en door de relatief grote hoeveelheid product vanuit pootgoed heeft de 
afdeling een recordvolume consumptieaardappelen verkocht. 
De export van Nederlandse consumptieaardappelen heeft het hele seizoen onder 
druk gestaan. In het begin van het verkoopseizoen was het prijsniveau relatief 
hoog en in de winterperiode was er concurrentie vanuit onder andere Frankrijk. 
Pas in de laatste maanden van het seizoen kwam de export op gang; voornamelijk 
naar Oost Europa. 

Biologische aardappelen 
Het seizoen 2015/2016 voor de afzet van biologisch geteelde aardappelen 
kenmerkte zich door een groot aanbod van product. De opbrengsten waren 
goed, ook van de minder resistente rassen. Mede door ons goede internationale 
netwerk konden we de uitdaging aan om vrijwel al het product als biologisch 
product af te zetten. We hebben afnemers bediend in Duitsland, Spanje, Polen, 
Italië en Zweden. De Duitse markt voor biologische aardappelen is voor ons een 
structureel afzetkanaal. Wel zien we een steeds grotere drang naar product van 
eigen bodem. Ondanks dat gangbaar geteelde aardappelen relatief goedkoop 
waren, steeg het marktaandeel van biologische aardappelen in Nederland licht. 
Dit geeft aan dat het aantal vaste consumenten van biologische aardappelen 
toeneemt en de markt voor dit product volwassen wordt. 

Ons kweekbedrijf zet al langere tijd in op rassen met phytophthora-resistentie. 
Langzaam maar zeker zien we hiervan de resultaten. Ons vrij vastkokende 
ras Carolus en het roodschillige ras Alouette zijn hier voorbeelden van. Wij 
verwachten de komende jaren ook een resistent vastkokend ras in dit segment te 
kunnen introduceren. Het areaal resistente rassen was in 2015/2016 20% van het 
totale areaal.

Tafelaardappelen

aug 2015 jun 2016

26,75

16,00

jan 2016

13,50

Notering regionalen beurzen 2015/2016
x €

België Duitsland Overig
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Afrika Amerika Azië

341 289
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202 144
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45 44 25
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Export Nederlandse consumptieaardapppelen (bron: NAO)
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  2013/2014

  2014/2015

  2015/2016
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     Nederland 
Leo de Kock & Zn B.V., Purmerend 
C. ten Napel, 46 medewerkers

Opnieuw realiseerde onze deelneming Leo de Kock een mooie groei in de 
afnemende markt van onbewerkte aardappelen. De groei is niet alleen zichtbaar 
in aantal verpakkingen, tonnage en assortiment, maar ook in omzet en resultaat. 
De onderneming groeit ook letterlijk uit het jasje. In 2015/2016 is goedkeuring 
gegeven aan een omvangrijk investeringsprogramma voor de uitbreiding van 
productie- en laadruimten, verbetering van de faciliteiten voor de medewerkers 
en modernisering van het kantoor. 

Het verpakken van de juiste kwaliteit op het juiste moment was dit seizoen een 
extra uitdaging. De droge start van het groeiseizoen, gevolgd door een lange 
natte periode betekende extra aandacht bij de beoordeling van de aanvoer van 
partijen. Daarnaast ontstonden er regelmatig pieken in de productie als gevolg 
van de toename van het aantal promoties en winkelacties. Door de inzet van extra 
medewerkers en investeringen in nieuwe was- en verwerkingslijnen, kon aan de 
wensen van de afnemers worden voldaan. 

De productie- en verwerkingscapaciteit is uitgebreid met vernieuwde inpaklijnen 
op de afdeling voor biologisch geteeld product en voor het verpakken 
van de zoete aardappel. Ook op het gebied van verpakkingsmateriaal zijn 
verbeteringen doorgevoerd. Vernieuwing van het materiaal, efficiëntere 
logistiek en voorraadbeheer en nieuwe afspraken met toeleveranciers hebben 
onze flexibiliteit vergroot tegen iets lagere kosten per vierkante meter 
verpakkingsmateriaal. 

     Roemenië 
SC Cartof Agrico SRL, Braşov 
S. Maniou, 4 medewerkers

Ook in 2015/2016 is het niet gelukt onze kleinverpakkingsactiviteiten in 
Roemenië winstgevend te krijgen. Hoewel de verlaging van het btw-percentage 
van 24% naar 9% een verbetering heeft gegeven in de marktpositie van Cartof, 
was het volume niet groot genoeg om de vaste kosten goed te maken. De 
concurrentie nam toe. Grotere consumptietelers investeren in kleinverpakking 
om meer toegevoegde waarde te creëren. Met de moderne opslag- en 
sorteercapaciteit moet Cartof in staat zijn betere service en kwaliteit te leveren. 
De negatieve resultaten geven wel aanleiding tot verhoogde aandacht voor het 
bedrijf en  de nabije toekomstige ontwikkelingen.

Week 6

23



Personeel en organisatie
In het binnen- en buitenland zetten 217 medewerkers zich dagelijks voor Agrico 
in om goede resultaten te behalen en om zichzelf en de organisatie verder te 
ontwikkelen. Het is de taak van HR om zodanige voorwaarden te scheppen, dat 
zowel medewerker als organisatie profijt ondervinden van hun samenwerking. 
In boekjaar 2015/2016 is specifieke aandacht gegeven aan de volgende 
beleidsterreinen. 

Generatiebeleid
Om een beeld te krijgen van wat elke leeftijdscategorie/generatie beweegt, is een 
werkgroep geformeerd bestaande uit medewerkers van verschillende generaties 
en afdelingen. Nu er geen prepensioen meer is en de AOW-leeftijd steeds verder 
wordt opgerekt, werken er tegenwoordig vier generaties in ons bedrijf: de 
babyboomers (geboren in de jaren 1941 tot en met 1955); de generatie X (de 
verloren generatie, geboren in de jaren 1956 tot en met 1970); de pragmatische 
generatie (geboren in de jaren 1971 tot en met 1985) en de generatie Y (de 
grenzeloze generatie, geboren in de jaren 1986 tot en met 2000). In combinatie 
met de levensfase waarin een medewerker zich bevindt, ontstaat er een complex 
van verschillende behoeftes. Zo constateren wij dat de huidige 55-plussers wel 
de behoefte houden zich te ontwikkelen en korte opleidingen te willen volgen, 
maar duidelijkheid en zekerheid willen over de periode tot hun AOW als het gaat 
om functie en arbeidstijd. In 2015/2016 zijn wij, onder andere door het afnemen 
van enquêtes, een onderzoek gestart naar deze specifieke wensen. Dit onderzoek 
zal in 2016/2017 worden voortgezet, waarna in de vorm van generiek beleid dan 
wel in maatwerk per groep beleidsvoorstellen zullen worden gemaakt passend bij 
onze organisatie en binnen de (fiscale) wet- en regelgeving. 

Opleidingen
Agrico blijft investeren in haar medewerkers. Een leven lang leren doen we 
allemaal door zowel werk- als levenservaring op te doen. Voor wat betreft de 
werkervaring is een strategisch opleidingsplan opgesteld en goedgekeurd door 
de Ondernemingsraad. In 2016/2017 zal het plan verder operationeel worden 
gemaakt. 

Op basis van persoonlijke ambitie, doorgroeimogelijkheden binnen 
Agrico en ontwikkelingen binnen het vakgebied worden individuele 
en afdelingsopleidingstrajecten doorlopen. Zo hebben onze 
buitendienstmedewerkers vier workshops gevolgd waarin gesprekstechnieken 
zoals adviseren, onderhandelen en evalueren centraal stonden. Ook heeft de 
buitendienst, gezamenlijk met de afdeling telerslogistiek, een workshop gevolgd 
over samenwerking.

Ook dit jaar hebben drie taaldocenten intern aan groepen medewerkers de 
Duitse, Engelse en Franse taal onderwezen. Uit evaluatie blijkt dat beide kanten 
positief zijn over deze ingezette opleiding. De trainingen zullen derhalve worden 
gecontinueerd.

Interne organisatie

 9 babyboomers 58 generatie X
 36 pragmatische generatie
 13 generatie Y

Verdeling over de verschillende generaties
(Deze tabel heeft betrekking op Agrico B.V. en Agrico Research)

0-5
5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

>30

28
23

7

15
11

16 16

Aantal dienstjaren

(Deze tabel heeft betrekking op Agrico B.V. en Agrico Research)

24



Arbeidsomstandigheden
Wij blijven een actief beleid voeren om de gezondheid van onze medewerkers 
in relatie tot het werk optimaal te houden. Zo is in 2015/2016 de stimulerings-
regeling ‘vitaliteit’ geïntroduceerd. Iedere medewerker heeft de beschikking over 
een vitaliteitsbudget gekregen. Dit kan naar eigen inzicht worden besteed aan 
activiteiten of middelen die gekoppeld zijn aan het onderhouden of verbeteren 
van lichamelijke of mentale fitheid. Ook blijft het Agrico Fit programma actief. 
Eens per twee/drie jaar worden op vrijwillige basis door onze bedrijfsarts 
metingen uitgevoerd zoals lengte, gewicht, cholesterol en glucose. Op deze wijze 
kunnen de medewerkers zien hoe deze zaken zich door de tijd heen ontwikkelen 
en eventueel in overleg met de bedrijfsarts acties ondernemen. De eerstvolgende 
meting is gepland in 2016/2017.

Werving
Wij investeren niet alleen in de huidige medewerkers, maar ook in potentiële 
nieuwe collega’s. Zo worden binnenkomende stage- en afstudeerverzoeken 
altijd zorgvuldig in behandeling genomen. Indien wij specifieke projecten 
hebben, wordt afgewogen of een deel van de uitvoering uitgezet kan worden 
bij een student. In 2015/2016 zijn op deze wijze onder andere de onderwerpen 
‘inrichting facilitaire dienst’, ‘arbeidsmarktcommunicatie richting generatie Y’ 
en ‘indicatoren voor een telerprestatiemanagementsysteem’ door studenten 
onderzocht. Daarnaast zijn drie stagiairs afgereisd naar Kenia om mee te werken 
bij onze deelneming Agrico East Africa.

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. In deze 
wet is onder meer een bepaling opgenomen omtrent de evenwichtige verdeling 
van zetels in het bestuur en raad van commissarissen tussen mannen en vrouwen. 
De zetelverdeling bij Agrico voldoet niet aan de bepaling. Wij hanteren geen 
streefcijfers voor vrouwen in managementposities. In 2016/2017 verandert de 
samenstelling van de raad van commissarissen. Bij het invullen van de vacature 
zullen wij nadrukkelijk streven naar een meer evenwichtige verdeling.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Duurzaamheid is geen keus meer. Het bedrijfsleven pakt het onderwerp dan 
ook steeds serieuzer op. Er wordt nadrukkelijk gekeken welke mogelijkheden 
en kansen MVO biedt en hoe bedrijven hun bedrijfsvoering en investeringen 
op een verantwoorde wijze kunnen vormgeven. In 2015/2016 hebben wij ons 
vierde duurzaamheidsverslag ‘Duurzaam in een groeiende wereld’ gepresenteerd. 
Het verslag is door de NEN goedgekeurd en opnieuw op het publicatieplatform 
www.nen.nl geplaatst. Ons ‘Referentiematrixverslag’, is ook op www.agrico.nl te 
lezen en te downloaden. Hiermee willen wij laten zien dat duurzaamheid meer is 
dan alleen een aanhangsel, dat het goed verankerd is in onze manier van werken 
en dat het een integraal onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsvoering.

Wij hechten veel waarde aan het duurzaam uitoefenen van ons werk. Aangejaagd 
door onze werkgroep MVO, wordt aan nieuwe duurzaamheidsideeën binnen de 
onderneming handen en voeten gegeven. Alle geledingen, van receptioniste tot 
bestuurslid, steunen deze initiatieven. 

3,0%2011/2012

2012/2012

2013/2014

2014/2015

2015/2016

4,4%

4,2%

3,2%

2,8%

Ziekteverzuim (Deze tabel heeft betrekking op Agrico B.V. en Agrico Research)
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De werkgroep MVO heeft twee dagen samen met MVO Nederland gewerkt aan 
een MVO strategie voor de komende jaren. De uitkomsten zijn gepresenteerd 
aan het gehele personeel. Er zijn vijf strategische MVO-pijlers gedefinieerd. Bij 
iedere pijler is een MT-lid benoemd als duwer en zijn twee mensen van de MVO-
werkgroep de trekkers. Op deze wijze wordt de voortgang in samenspraak met 
het management bewaakt. 

De strategische MVO-pijlers waarop wij ons de komende jaren willen focussen 
zijn: 
1. Voedselvoorziening & Nieuwe markten 
2. Milieu & CO2-reductie 
3. Gezondheid & Innovatie
4. Betrokken & Gezond personeel
5. De teler centraal

Voedselvoorziening & Nieuwe markten 
De afgelopen jaren hebben wij een portfoliomanagement-systeem ontwikkeld. 
Op basis van analyse van de data in dit systeem zijn wij beter in staat potentiële 
markten te identificeren en succesvoller specifieke rassen in bepaalde gebieden te 
introduceren. 

Een belangrijk onderdeel van ons project in Kenia is het opzetten van een 
duurzame voedselketen met aardappelen. Hierbij biedt de teelt van pootgoed en 
consumptie vele boeren en huishoudens in Kenia een goede basis om te voorzien 
in hun levensonderhoud. 

Om het mogelijk te maken het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder 
terug te dringen is resistentieveredeling een belangrijk onderdeel van ons 
kweekwerk. 

Milieu & CO2-reductie 
In 2015/2016 hebben wij het reglement voor de aanschaf van bedrijfsauto’s 
vernieuwd. De hoogte van uitstoot CO2 is hierbij gemaximaliseerd. Wij streven 
naar een aandeel van 50% CO2 neutrale auto’s in 2020. 

Wij willen het vervoer van containers naar de Rotterdamse haven in toenemende 
mate uitvoeren met behulp van binnenvaart. In 2015/2016 was het aandeel van 
deze CO2 vriendelijke vervoerswijze 25%. 

Gezondheid & Innovatie 
De aardappel is een gezond product. Onze deelneming Leo de Kock staat via de 
supermarkten dicht bij de consument. Via sociale media brengen zij regelmatig de 
aardappel onder de aandacht. Daarnaast zijn zij de partij die samen met ons een 
bijzondere, voedzame aardappel onder het merk Carisma® in het schap brengt. 

In de investeringsplannen van het kassencomplex van ons kweekbedrijf is bij elk 
onderdeel gekozen voor een duurzame oplossing. 

Betrokken & Gezond personeel 
Jaarlijks organiseren wij een strategische dag voor onze medewerkers. Op deze 
dag wordt kennis gedeeld door het gezamenlijk uitvoeren van bewegings- en 
spelactiviteiten. Daarnaast blijven wij aandacht geven aan de gezondheid van 
onze medewerkers door Agrico Fit en ons vitaliteitsprogramma. In 2016/2017 
zullen wij een workshop over slaap organiseren.

De teler centraal 
De samenwerking met onze telers is niet uitsluitend die van toeleverancier en 
afnemer. Teler en organisatie kunnen elkaar versterken en verbeteren door 
uitgebreid kennis te delen en periodiek de tevredenheid te monitoren. Samen met 
het jongerencollege zijn we een onderzoek gestart over de mogelijkheden van 
het uitwisselen van grotere hoeveelheden data om op basis van een zorgvuldige 
analyse verbeteringen te kunnen realiseren.
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Coöperatie Agrico U.A. is een coöperatie naar Nederlands recht met 1.467 
Nederlandse leden (890 bedrijven). De coöperatie wordt bestuurd door het 
bestuur, dat benoemd wordt door de ledenraad. De coöperatie houdt alle 
aandelen van Agrico B.V. Agrico B.V. is een besloten structuurvennootschap naar 
Nederlands recht. In Agrico B.V. zijn de handelsactiviteiten van de coöperatie 
ondergebracht. Daarnaast fungeert Agrico B.V. als houdstermaatschappij van 
groepsmaatschappijen en deelnemingen.

Vanuit het oogpunt van corporate governance zijn bij Coöperatie Agrico U.A. en 
Agrico B.V. de volgende colleges relevant:
•  de ledenraad van de coöperatie
•  het bestuur van de coöperatie c.q. de raad van commissarissen van Agrico B.V.
•  de directie van Agrico B.V. 

De raad van commissarissen van Agrico B.V. vormt een personele unie met het 
bestuur van de coöperatie. 

Jaarlijks organiseert de coöperatie voor de leden van al haar organen de 
zogenaamde coöperatiedag. Tijdens deze dag kunnen de leden ervaringen 
uitwisselen en onderwerpen bespreken die voor een ieder van belang zijn. In 
2015/2016 is aandacht besteed aan het opleidingsplan voor de organen en de 
gedragscode van de onderneming.

De ledenraad van de coöperatie
De leden van de ledenraad worden op voordracht van de ledenraad benoemd 
door de centrale ledenvergadering. De ledenraad laat zich voor het doen van een 
voordracht bijstaan door een kandidaatstellingscommissie, die telkens zal bestaan 
uit twee of drie leden van de ledenraad en een lid van het bestuur. De ledenraad 
bestond op 31 juli 2016 uit 18 leden. De zittingsduur bedraagt maximaal twee 
maal vier jaar. 
Het bestuur van de coöperatie heeft goedkeuring nodig van de ledenraad voor 
bepaalde in de statuten omschreven besluiten. Goedkeuring is onder meer vereist 
voor:
•  wijziging van de statuten van de coöperatie
•  verstrekken van zekerheden
•  het starten van branchevreemde activiteiten
•  belangrijke investeringen

In de statuten is bepaald wanneer en bij welke bedragen bovenstaande en andere 
besluiten goedkeuring van de ledenraad vergen. Verder is de ledenraad belast 
met de benoeming van de leden van het bestuur, de vaststelling van de jaar- 
rekening en het strategisch meerjarenplan. Ten slotte zijn besluiten die het 
bestuur van de coöperatie neemt in haar hoedanigheid van aandeelhouders-
vergadering van Agrico B.V. onderworpen aan de goedkeuring van de ledenraad, 
waaronder de dechargeverlening voor het gevoerde toezicht aan de raad van 
commissarissen van Agrico B.V.

In boekjaar 2015/2016 vergaderde de ledenraad zes keer. Naast het bespreken 
en vaststellen van de jaarrekening, waren de strategie en de financiering van 
de coöperatie, investeringsplannen bij de deelnemingen Leo de Kock en Agrico 
Research, evaluatie van het bestuursmodel en de benoeming van bestuursleden 
de belangrijkste onderwerpen. 

Coöperatie en governance

Jongerendag
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De ledenraad is akkoord gegaan met enkele kleine aanpassingen van de 
statuten. De voorzitter van het bestuur kan nu ook voor een derde termijn 
worden benoemd. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen aan het lidmaatschap van 
de poolcommissies aangepast: het minimum teeltpercentage was 75% en is 
bijgesteld naar 50%. 

In het kader van de financiering van de coöperatie heeft de ledenraad het 
raamwerk voor het aantrekken van achtergestelde leningen van leden besproken 
en geaccordeerd. Aan de hand van vastgestelde kengetallen kan worden bepaald 
hoeveel vreemd vermogen aangetrokken moet worden via achtergestelde 
leningen van leden en hoeveel bancair zou kunnen worden gefinancierd. Bij de 
vermogensaanwas per 31 juli 2016 is voor het eerst de formule toegepast die 
het eigen vermogen koppelt aan de activazijde van de balans. Hierbij zijn het 
certificatenkapitaal en de bestemmingsreserve industrieaardappelenpool buiten 
beschouwing gelaten.

In de centrale ledenvergadering van december 2015 wijzigde de samenstelling 
van de ledenraad. De heer J.L. de Winter uit Oosternieland was aftredend en niet 
herkiesbaar. In zijn plaats is door de vergadering benoemd de heer H. Coolman uit 
Oudeschip. De raad is de heer De Winter erkentelijk voor zijn bijdrage, zeker in de 
moeilijke periode rond het afstoten van de afdeling industrieaardappelen.

De heren M.P. Torringa uit Leens en A.M.J.N. van Tiggelen waren aftredend en 
herkiesbaar. Beide heren zijn herbenoemd. 

Het jongerencollege
Het jongerencollege van Agrico organiseerde in 2015/2016 vijf bijeenkomsten. 
Het jongerencollege heeft zich dit jaar geconcentreerd op maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, met kennisdeling als één van de speerpunten. Tijdens 
de vergaderingen zijn door verschillende deskundigen presentaties over deze 
onderwerpen verzorgd. Bij elke ledenraadsvergadering was een afvaardiging van 
het jongerencollege aanwezig. Zij hebben geen stemrecht, maar kunnen op deze 
wijze participeren en leren. In 2015/2016 is weer een jongerendag georganiseerd. 
De jongerendag is een tweejaarlijkse inspiratie- en netwerkdag voor jonge leden 
van Agrico, maar ook voor ‘potato friends’ in hun omgeving. Dit keer stond de 
dag in het teken van ‘growth’. Ruim 200 jongeren hebben een rondvaart gemaakt 
door de Rotterdamse haven en naar de Tweede Maasvlakte. Tijdens de rondvaart 
zijn interessante presentaties gegeven over onder andere precisielandbouw en de 
totstandkoming van Europese regelgeving. 
 
De poolcommissies
Coöperatie Agrico U.A. heeft drie poolcommissies: één voor pootaardappelen 
gangbaar geteeld; één voor consumptieaardappelen gangbaar geteeld en één 
voor biologisch geteelde poot- en consumptieaardappelen. De poolcommissies 
voeren regelmatig overleg met Agrico over de teelt- en afnamecondities van 
de poolovereenkomsten. De voorzitters van de poolcommissie hebben de 
productgroepvergaderingen geleid. In de verschillende poolcommissies zijn onder 
andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: aanpassingen in de 
teeltvoorwaarden voor oogst 2016, de premieregeling voor pootaardappelen, de 
regeling met betrekking tot proefrooien en de vaststelling van de verschillende 
uitbetalingsprijzen.
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Het bestuur van de coöperatie
Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
coöperatie, waaronder de behartiging van de belangen van de leden. Het bestuur 
bestaat uit zeven leden waarvan vijf afkomstig uit de kring van leden, aangevuld 
met twee externe leden. Voor de leden van het bestuur uit de kring van leden 
geldt dat deze slechts benoemd kunnen worden indien zij tenminste 75% van 
hun areaal aan de coöperatie leveren. De voorzitter wordt in functie gekozen. De 
leden van het bestuur worden op voordracht van het bestuur door de ledenraad 
benoemd. Vooruitlopend op het aftreden van de heer J.J. Wolthuis in december 
2016 heeft de ledenraad op 17 juni de heer A.H. Vermeulen per 20 december 
als voorzitter van de coöperatie benoemd. De ledenraad is ook bevoegd een 
bestuurslid te ontslaan.

Het bestuur van de coöperatie vormt tevens de raad van commissarissen van 
Agrico B.V. De zittingsduur van bestuursleden is maximaal twee maal vier jaar. 
Voor de voorzitter geldt een zittingsduur van maximaal drie maal vier jaar. 
Het bestuur laat zich ondersteunen door een door haar benoemde directeur, 
die tevens de directie vormt van Agrico B.V.

De algemene vergadering van aandeelhouders van Agrico B.V.
De aandelen van Agrico B.V. zijn voor 100% in eigendom van de coöperatie. 
De coöperatie heeft als zodanig volledige zeggenschap binnen de algemene 
vergadering van aandeelhouders van Agrico B.V. Het bestuur van de coöperatie 
oefent namens de coöperatie het stemrecht uit in de algemene vergadering van 
aandeelhouders, dit onder voorafgaande goedkeuring door de ledenraad.

Poolcommissies

Bestuur / AVA

Coöperatie

B.V.

Leden

Bestuursmodel vanaf 
2014/2015
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De raad van commissarissen van Agrico B.V.
De raad van commissarissen benoemt de leden van de directie van Agrico B.V., 
houdt toezicht op haar functioneren en op de algemene gang van zaken. De 
raad staat de directie gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De raad van 
commissarissen heeft een reglement vastgesteld omtrent haar samenstelling en al 
hetgeen in verband met dit orgaan regeling behoeft. Bepaalde in de statuten van 
Agrico B.V. omschreven besluiten van de directie vereisen goedkeuring door de 
raad van commissarissen. Dit betreft onder meer:
•  het strategische meerjarenplan
•  belangrijke transacties, waaronder het aangaan van strategische 

samenwerking en onroerendgoedtransacties
•  aan- en verkoop van deelnemingen in groepsmaatschappijen of 

minderheidsdeelnemingen
•  belangrijke investeringen
•  het aangaan van bankkredieten en het afgeven van zekerheden

In de statuten van Agrico B.V. is bepaald wanneer en voor welke bedragen 
bovenstaande en andere besluiten zich kwalificeren voor goedkeuring door de 
raad van commissarissen. De commissarissen worden benoemd voor een termijn 
van maximaal twee maal vier jaar. De commissarissen worden op voordracht van 
een voordrachtcommissie na goedkeuring door de ledenraad, benoemd door de 
algemene vergadering. De voordrachtcommissie bestaat uit de voorzitter en een 
ander lid van de raad van commissarissen, twee leden van de ledenraad en een lid 
van de ondernemingsraad. Op 31 juli 2016 bestond de raad van commissarissen 
uit zeven personen. 

De directie 
De directie is verantwoordelijk voor strategie, beleid en operationele activiteiten 
binnen Agrico. De directie wordt
voor onbepaalde tijd benoemd. De arbeidsvoorwaarden
van de directie worden vastgesteld door de raad van commissarissen.
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Directie
J.J. van Hoogen, Emmeloord, algemeen directeur 

Managementteam
P.J. Dijk, Heerenveen, commercial manager ware potatoes
J.H. Hoogenboom, Drachten, manager finance & control
W.B. van der Werff, Emmeloord, commercial manager seed potatoes
H. van der Woude, Emmeloord, manager operations

Ondernemingsraad
J. Wielenga, Emmeloord, voorzitter
A. Sikkema, Emmeloord, vicevoorzitter
F.F. Drijfhout, Emmeloord, secretaris
P.N. Zee, Westwoud
R.J. Lindenbergh, Heerenveen
J. te Riele, Monnickendam
H.J. van Eijken, Sommelsdijk

Leden van verdienste
C.J.M. van Arendonk, Lelystad
Ph. van den Hoek, Lelystad
J.J.M. Pronk, Slootdorp

Ledenraad
J.W. Bakker, Munnekezijl (2017)*
R.K. Bakker, Spijk (2016)
W.K. den Bakker, Marknesse (2017)*
J. Bos, Huizinge (2016)*
H. Coolman, Oudeschip (2019)*
P.P.J.M. Cryns, Swifterbant (2017)*
T. Hessels, Wapse (2018)*
H. Koopman, Marknesse (2018)*
B. Minkhorst, Hummelo (2016)*
J. Poppe, Nagele (2016)*
P.C. Roose, Bant (2018)*
R.N.G. Stokman, Biddinghuizen (2016)*
A.M.J.M. van Tiggelen, Kruisland (2019)

M.P. Torringa, Leens (2019)
J.A. Verbruggen, Middenmeer (2016)
A.J. Verwer, Kraggenburg (2018)*
M.S. Witte, Den Burg (2016)
G.M. Wuestenenk, Creil (2017)*

Toegetreden:
H. Coolman, Oudeschip
Afgetreden:
J.L. de Winter, Oosternieland

Raad van commissarissen/Bestuur
J.J. Wolthuis, Den Andel, voorzitter (2016)
G. Welling, Emmen, vicevoorzitter (2018)
G. Ensing, Zwolle (2019)*
C.A.A.M. Gommeren, Kruisland (2017)*
A.N.I.M. Kemmeren, Tollebeek, secretaris (2018)
P.J. van Maldegem, Vierhuizen (2019)
A.H. Vermeulen, Swifterbant (2019)

Toegetreden:
G. Ensing, Zwolle

Afgetreden:
T. Branbergen, Groningen   

Personalia

* Herkiesbaar
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Jongerencollege
L. de Winter, Oudeschans, voorzitter (2018)
S. Visser, Wieringerwerf, vicevoorzitter (2017)*
J. den Boer, Zonnemaire (2017)*
M. Gebbink, Espel (2019)*
N. Grijsen, Zeewolde (2018)
R. Hack, Dinteloord (2018)
P. Kemmeren, Emmeloord (2018)*
J. van der Knijf, Zeewolde (2018)*
V. Koekoek, Luttelgeest (2017)*
S. Kok, Rutten (2019)
G. Maters, Niekerk (2018)*
J. Monsma, Zeewolde (2019)*
D. Stark, De Cocksdorp (2017)
L. Sturm, Wieringerwerf (2018)*
P.M. Vogels, Firdgum (2019)*

Toegetreden:
M. Gebbink, Espel 
J. Monsma, Zeewolde 
P.M. Vogels, Firdgum 

Afgetreden:
A. Eising. Lelystad 
L .Vogels, Firdgum 
S. Westra, Dronten 

Commissie van beroep
M.H. van Stee, Boyl, voorzitter (2019)*
T. Brouwer, Creil, (2019)*
IJ. Meirink, Oosternijkerk (2019)*
A.C.P.M. Nooren, Lelystad (2018)*
M.P.J.M. Sturm, Wieringerwerf (2017)*
N.E. Wiertsema, Spijk (2017)*

Rassencommissie
J.J. van Hoogen, Emmeloord, voorzitter
C. Koster, Kampen, secretaris
M. Vossen, Medemblik, adviseur
J.T.M. Dekker, Emmeloord (2019)*
E. Pot, Emmeloord (2016)
F.J. Vos, Dronten (2017)*
M. Winters, Steenwijk (2017)*

Poolcommissie biologisch geteelde poot- en consumptieaardappelen
E.P. Rienks, Dronten, voorzitter (2017)
J.M. Bokdam, Biddinghuizen (2018)*
A.W. Maris, Oudemolen (2020)*
M. Schieman, Lelystad (2018)
W. Snippe, Zeewolde (2019)*

Toegetreden:
A.W. Maris, Oudemolen

Afgetreden:
J. van Woerden, Biddinghuizen 

Poolcommissie consumptieaardappelen gangbaar geteeld
M.G. Scholtens, Luttelgeest, voorzitter (2017)*
N.A. Flohil, Emmeloord (2019)*
J.C. Jansen, Middenmeer (2020)
J.H. van der Veen, Dronten (2017)
R.A.M. Zijlmans, Wieringerwerf (2018)*

* Herkiesbaar
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Poolcommissie pootaardappelen gangbaar geteeld
Regio Midden
J.J. van der Velde, Tollebeek, voorzitter (2019)*
A.W.W. van Gastel-Topper, Ens (2018)*
H.G. Kram, Espel (2020)
J.L. Vermeer, Swifterbant (2017)*
Regio Zuidwest
A.F.M. Braspenning, Hoeven (2018)
A.J. van der Wel, Zevenhuizen (2019)*
Regio Noordwest
A.J. Goudsblom, Sint Maarten (2017)
J.C. van Heerwaarden, De Cocksdorp (2020)*
Regio Noord
A.J.W.M. Claassen, Vierhuizen (2019)
L. Olivier, Hallum (2017)
J.B. Smits, Zandeweer (2020)*
M. Zwiers, Wijster (2018)

Toegetreden:
J.C. van Heerwaarden, De Cocksdorp
J.B. Smits, Zandeweer

Afgetreden:
E.J. Konijn, Middenbeemster 
T.A. van der Zee, Tzummarum 

* Herkiesbaar
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Onze activiteiten zijn onderhevig aan een breed scala van risico’s. Wij 
onderkennen dat risicobeheersing een belangrijk onderdeel van het 
ondernemerschap vormt en beschikken over een risicoanalyse die periodiek wordt 
geactualiseerd. De materiële risico’s die de onderneming bedreigen zijn daarin zo 
volledig mogelijk geïdentificeerd, zowel wat betreft kans als impact. Het geheel 
van onderstaande maatregelen zorgt ervoor, dat strategische en operationele 
doelstellingen beheerst worden gerealiseerd, dat de door de onderneming 
verstrekte (financiële) verslaggeving betrouwbaar is en dat relevante wetten en 
regels worden nageleefd.

Ons algehele risicoprofiel wordt gunstig beïnvloed doordat de activiteiten 
zich vooral concentreren op één product: de aardappel. Daarnaast bestaat 
onze inkoop voor ruim 80% uit zogenaamde poolovereenkomsten, waardoor 
nauwelijks sprake is van risicovolle in- en verkoopposities.

Fytosanitaire effecten
Gegeven onze bedrijfsactiviteiten zijn kwaliteit en beschikbaarheid van 
het product van groot belang. Een belangrijk risico daarbij is dat de afzet 
van aardappelen kan worden beïnvloed door fytosanitaire problemen. In 
samenwerking met derden vinden kwaliteitscontroles plaats op basis van 
internationaal erkende en gecertificeerde methodieken en aanvullend onderzoek 
gericht op de virus- en bacterieziekten. Andere waarborgen in dit kader zijn: 
voldoende areaalspreiding over diverse teeltgebieden, het begeleiden van telers 
en een betalingssysteem dat is gebaseerd op kwaliteit.

Ons kweekbedrijf, Agrico Research, neemt jaarlijks kweekmateriaal en/
of pootgoed aan van haar aangesloten kwekers, van genenbanken en van 
concurrerende bedrijven. De insleep van een quarantaineziekte is een grote 
bedreiging voor de continuïteit van onze rasontwikkeling. Het pootgoed dat 
wordt ontvangen moet voldoen aan de normen die de NAK en de NVWA 
opleggen. Dit betekent onder meer dat er een intensieve bemonstering 
plaatsvindt voor onderzoek naar bruinrot en ringrot. Daarnaast voert Agrico 
Research een ingangscontrole voor PSTVd uit op al het kweekmateriaal en 
pootgoed dat op het bedrijf binnenkomt.

Internationale activiteiten
Het verlies van belangrijke klanten is van invloed op onze resultaten. Omdat wij 
ons product wereldwijd afzetten, wordt dit risico in belangrijke mate gereduceerd. 
Ons beleid is gericht op het opbouwen en onderhouden van een langdurige 
relatie met onze afnemers. 

Wij leveren in korte tijd vaak grote hoeveelheden aardappelen aan onze klanten. 
Hoewel regelmatig gebruikgemaakt wordt van zekerheden in de vorm van 
vooruitbetalingen, Letter of Credits en bankgaranties, is ons resultaat gevoelig 
voor betalingsrisico’s. Dit risico is als gevolg van de politieke instabiliteit in 
bepaalde regio’s de laatste jaren toegenomen. Wij werken met een systeem 
van interne limieten per afnemer. Voor openstaande posten uit boekjaren 
voorafgaand aan het verslagjaar, wordt in de jaarrekening een voorziening 
getroffen. De beoordeling van het kredietrisico met betrekking tot de leveringen 
van het aflopende boekjaar wordt gebaseerd op de meest recent beschikbare 
informatie omtrent de kredietwaardigheid van de afnemer.

Wij hebben dochterondernemingen in het buitenland en lopen risico’s door de 
afstand tot het hoofdkantoor in Emmeloord, andere gebruiken en gewoontes, en 
het moeten voldoen aan specifieke lokale wet- en regelgeving. Wij dragen zorg 
voor de inzet van ervaren lokaal management, dat goed bekend is met lokale 
gebruiken en wet- en regelgeving. Daarnaast geven wij invulling aan sturing 
op afstand door middel van maandelijkse rapportages over de bedrijfsvoering. 
Wij zijn vertegenwoordigd in de Board en waar van toepassing in de 
toezichthoudende organen en hebben afspraken over autorisatie met betrekking 
tot het aangaan van belangrijke verplichtingen. Periodiek worden  bezoeken 
gebracht aan de buitenlandse ondernemingen.

Naleving van wet- en regelgeving
Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van agenten en distributeurs. De 
richtlijnen en regelgeving voor de bestrijding van corruptie zijn internationaal 
en kunnen bij overtreding aanzienlijke financiële gevolgen hebben. De in het 
Verenigd Koninkrijk ingestelde zogenaamde Bribery Act, heeft ook werking 
naar ondernemingen met een dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk. 
Daarmee is deze wet ook voor ons van toepassing. 

Risicoprofiel
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Onze gedragscode is de basis van ons handelen. De gedragscode is gedeeld met 
medewerkers in binnen- en buitenland en is onderdeel van het commercieel 
overleg en de HR gesprekscyclus. In overleg met de ondernemingsraad is een 
klokkenluidersregeling opgesteld, die in de loop van 2016/2017 in werking 
zal treden. In 2015/2016 is met vrijwel alle partners in het buitenland een 
geactualiseerde vertegenwoordigingsovereenkomst gesloten. Hierin zijn de 
bestaande afspraken over dienstverlening en vergoedingen aangescherpt en 
geformaliseerd. 

ICT-systemen
Goed werkende ICT-systemen zijn cruciaal voor ons bedrijf. De variatie in 
producten, de aansturing van onze telers en de informatie-uitwisseling met 
afnemers, toeleveranciers en telers maken een complex geheel. Het niet 
beschikbaar zijn van onze ICT-systemen kan de continuïteit binnen relatief korte 
tijd bedreigen. Wij hebben dan ook vergaande maatregelen getroffen om de kans 
hierop te minimaliseren. In geval van calamiteiten kan binnen enkele uren worden 
overgeschakeld naar een uitwijklocatie. De bedrijfsprocessen blijven hierdoor 
functioneren. Daarnaast wordt een kopie van alle data nog op een derde locatie 
bewaard. Het functioneren van onze ICT-systemen wordt door een externe partij 
continu bewaakt. Beveiliging van buiten naar binnen en beveiliging van binnenuit 
maken daar onderdeel vanuit. In 2015/2016 is een onderzoek gestart naar de 
effecten van verdergaande digitalisering in onze keten en de rol die Agrico daarbij 
heeft. 

Financiële risico’s
Voor de financiering van onze activiteiten zijn wij beperkt afhankelijk 
van rentedragende financieringen. De coöperatie beschikt over 
gecommitteerde bancaire kredietfaciliteiten waardoor ze op flexibele wijze 
in haar financieringsbehoefte kan voorzien. Ter dekking van de cyclische 
financieringsbehoefte van de coöperatie hebben wij een specifiek op deze 
wisselende behoefte toegesneden financieringsarrangement gesloten. 

Wereldwijd aardappelen afzetten brengt valutarisico’s met zich mee. Wij betalen 
echter ruim 95% van onze inkoop- en verkooptransacties in overeenkomstige 
valuta. De aanwezige risico’s concentreren zich rond de Amerikaanse dollar en 
het Britse pond. De uit operationele en financieringsactiviteiten voortvloeiende 
valutarisico’s worden ingedekt met valutatermijncontracten.

Agrico loopt valutarisico over de vermogenswaarde van de deelnemingen in 
landen met een van de euro afwijkende valuta. Dit risico is niet ingedekt, maar 
wordt, in materiële zin, beheerst door sturing te geven aan de omvang van het 
vermogen, onder andere door middel van dividenduitkeringen. 

Calamiteiten
Het gevaar dat door een calamiteit als brand of explosie een significante 
verstoring van de bedrijfscontinuïteit optreedt, is onderkend. Het proces van 
verhandelen van aardappelen steunt hierbij op de maatregelen die onder ICT-
systemen zijn beschreven. Medewerkers kunnen vanaf elke locatie via het internet 
met het systeem op de uitwijklocatie werken.

Bij een calamiteit op ons kweekbedrijf zullen, afhankelijk van de omvang van 
de calamiteit, klonen en eerste- en tweedejaars zaailingen verloren gaan (drie 
kweekgeneraties). Dit betekent op termijn een vertraging in het proces van 
rasontwikkeling. Van derdejaars aangehouden zaailingen is een beperkte 
hoeveelheid reservemateriaal beschikbaar in een ander gebouw dan waar het 
corresponderende pootgoed wordt bewaard. Voor alle oudere zaailingen wordt 
ook materiaal op proefveldlocaties achtergehouden. Vanaf het zevende veldjaar 
worden van alle zaailingen in vitro stocks opgezet die op een bedrijf bij derden 
verder worden vermeerderd. Al met al zijn van de 11 generaties 
er 8 in meer of mindere mate in genetisch opzicht geborgd. 
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Coöperatie
Agrico U.A.

2015/

Jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 38

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening,

de waardering en de resultaatbepaling 40

Geconsolideerde balans 44

Geconsolideerde exploitatierekening 45

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 46

Toelichting op de geconsolideerde balans 48

Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening 52

Enkelvoudige balans 54

Enkelvoudige exploitatierekening 55

Toelichting op de enkelvoudige balans 56

2016
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Inleiding en toelichting
Dit is de jaarrekening van Coöperatie Agrico U.A, opgericht op 2 april 1973, 
statutair gevestigd te Emmeloord, Nederland. De belangrijkste activiteiten van 
de groep zijn het ontwikkelen van aardappelrassen en de verkoop van poot- 
en consumptieaardappelen in hoofdzaak geproduceerd door de leden van de 
coöperatie. De coöperatie heeft zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde 
jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9, Boek 2 BW 
en overige bepalingen inzake in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaglegging. De jaarrekening is opgemaakt op 18 november 
2016.

Stelsel- en schattingswijzigingen
De vergelijkende cijfers over 2014/2015 zijn in de geconsolideerde 
exploitatierekening voor vergelijkingsdoeleinden aangepast aan de presentatie 
zoals in 2015/2016 is toegepast. In de geconsolideerde exploitatierekening 
betreft dit € 574.000 aan directe kosten die in mindering zijn gebracht op de 
netto-omzet. Deze presentatie aanpassing heeft geen invloed op het saldo na 
belastingen of het eigen vermogen.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen 
toepassen, is het nodig dat de het bestuur van coöperatie Agrico zich over 
verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt 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.

Consolidatiegrondslagen
In de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 juli 2016 zijn 
opgenomen Coöperatie Agrico U.A. en haar dochterondernemingen (hierna 
tezamen Agrico genoemd). De dochterondernemingen zijn integraal opgenomen 
in de geconsolideerde jaarrekening en alle onderlinge balansposten, baten en 
lasten binnen Agrico worden volledig geëlimineerd. De jaarrekeningen van de 
dochterondernemingen zijn opgesteld over hetzelfde verslagjaar als dat van 
de moedermaatschappij, waarbij consistente waarderingsgrondslagen zijn 
toegepast. Eerste consolidatie en deconsolidatie volgt op het tijdstip waarop de 
beleidsbepalende invloed is overgedragen aan Agrico, respectievelijk waarop de 
beleidsbepalende invloed is overgedragen aan derden. Het aandeel van derden 
in dochterondernemingen (minderheidsbelangen) komt in de balans en in de 
exploitatierekening afzonderlijk tot uitdrukking. Eventuele aandelen van Agrico 
in joint ventures worden-opgenomen onder financiële activa als deelnemingen 
indien overwegende zeggenschap in de betreffende deelneming ontbreekt.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
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Deelnemingen in groepsmaatschappijen en minderheidsdeelnemingen
De deelnemingen worden gehouden via Agrico B.V. en worden volledig 
geconsolideerd. Tenzij anders vermeld, betreft het deelnemingen met een belang 
van 100%.

De deelnemingen van Coöperatie Agrico U.A. te Emmeloord zijn: 
Agrico B.V., Emmeloord, waarin opgenomen:
•  Kweek- en Researchbedrijf Agrico B.V., Emmeloord
•  Agrico Holding B.V., Emmeloord, waarin opgenomen: 

–  Agrico Italia s.r.l., Bologna
 –  Leo de Kock & Zn. B.V., Purmerend
 –  S.A. Desmazières  (89,12%) te Monchy-le-Preux, Frankrijk
 –  Agrico UK Ltd. te Castleton, Schotland
 –  Agrico Polska Sp. z o.o. (70%) te Lębork, Polen
 –  SC Cartof Agrico SRL (51%) te Braşov, Roemenië
 –  Interseme d.o.o. (51%) te Ljubljana, Slovenië
 –  Agrico Nordic AB te Jönköping, Zweden, waarin opgenomen de 

100%-deelneming Perunaseppä Oy, Finland
 –  Parkland Seed Potatoes Ltd (70%) te Edmonton, Canada
 –  Agrico East Africa Ltd (70%) te Nairobi, Kenia

Niet geconsolideerd
•  AR Tarim Tohumculuk ve Sanayi Ticaret A.Ş. (50%) te Kayseri, Turkije
•  Potato Seed Africa Ltd (45%) te Nairobi, Kenia

Toepassing van artikel 2:402 BW
Aangezien de exploitatierekening over 2015/2016 van Coöperatie Agrico U.A. 
in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is in de vennootschappelijke 
jaarrekening volstaan met de weergave van een beknopte exploitatierekening in 
overeenstemming met artikel 2:402 BW.
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Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva 
en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij anders is 
vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een 
actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en 
de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt 
in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden 
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de 
jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
•  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.
 
Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s
De geconsolideerde jaarrekening luidt in euro’s, hetgeen de functionele en 
presentatievaluta van de coöperatie is. Iedere entiteit binnen de groep bepaalt 
haar eigen functionele valuta en de posten in de jaarrekening van iedere entiteit 
worden gewaardeerd op basis van deze functionele valuta.
 
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de functionele valutakoers op transactiedatum. Monetaire balansposten 
in vreemde valuta worden omgerekend tegen de functionele valutakoers op 
de balansdatum. Niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn 
gewaardeerd op historische kosten, worden omgerekend tegen de functionele 
valutakoers op transactiedatum. 

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van 
monetaire posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de exploitatierekening, 
met uitzondering van de koersverschillen voortvloeiend uit de netto-investering 
in een bedrijfsuitoefening in het buitenland respectievelijk leningen die zijn 
aangegaan om de netto-investering in een bedrijfsuitoefening in het buitenland 
te financieren of effectief af te dekken. Deze koersverschillen worden rechtstreeks 
in de wettelijke reserve koersverschillen verwerkt.
 
Op de balansdatum worden de activa en verplichtingen van de 
bedrijfsuitoefening in het buitenland omgerekend in de presentatievaluta 
(de euro) tegen de koers per balansdatum en de baten en lasten in de 
exploitatierekening worden omgerekend tegen de (benaderde) gemiddelde 
koers gedurende het boekjaar. De koersverschillen hieruit voortkomend worden 
direct in de wettelijke reserve koersverschillen verwerkt. Bij afstoting van de 
bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt het desbetreffende cumulatieve 
bedrag van de omrekeningsverschillen, dat is opgenomen in het eigen vermogen, 
in de exploitatierekening verantwoord als onderdeel van het resultaat op verkoop. 

Financiële instrumenten
In de balans opgenomen financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs tenzij anders is vermeld. Niet in de balans opgenomen 
financiële instrumenten, ofwel derivaten die zijn afgesloten om valuta en risico’s 
af te dekken, worden gewaardeerd overeenkomstig de ingedekte positie. De 
resultaten op derivaten worden gelijktijdig verantwoord met de resultaten van de 
ingedekte positie. De onderneming houdt geen derivaten aan ten behoeve van 
speculatieve of handelsdoeleinden.

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de waardering en de resultaatbepaling
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Immateriële vaste active
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 vastgesteld. 
Uitgaven voor een immaterieel vast actief die niet aan de voorwaarden voor 
activering voldoen (bijvoorbeeld uitgaven van onderzoek en intern ontwikkelde 
rassen en logo’s) worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verantwoord. 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Het afschrijven 
van de immateriële vaste activa geschiedt stelselmatig 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.
Indien de geschatte economische levensduur langer is dan twintig jaar zal, vanaf 
het moment van verwerking aan het einde van elk boekjaar, een bijzondere 
waardeverminderingstest worden uitgevoerd.

Goodwill
Het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel in de reële waarde 
van de overgenomen identificeerbare activa en passiva op het moment van 
de verkrijging van de deelneming wordt als goodwill in de balans geactiveerd. 
Jaarlijks wordt er per balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat de 
goodwill aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. 

Onderzoekskosten
Agrico verricht onderzoek naar nieuwe rassen en aanpassingen in bestaande 
rassen. Dit geschiedt met name in haar dochterbedrijf Kweek- en Researchbedrijf 
Agrico B.V. Deze activiteiten kennen met name een onderzoekskarakter, en niet 
zozeer een ontwikkelingskarakter wat voor activering in aanmerking zou komen 
volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Aldus worden de hiermee 
gemoeide uitgaven ten laste van het resultaat gebracht.

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties en andere vaste 
bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingspijs 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en andere waardeverminderingen. 
Subsidies en investeringspremies worden in mindering gebracht op de 
verkrijgingsprijs van de activa waarop deze betrekking hebben.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 
levensduur. Op bedrijfsterreinen en materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering 
en vooruitbetaald wordt niet afgeschreven. In de kostprijs worden de kosten 
van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten zich voordoen en aan de 
activeringscriteria is voldaan. 
De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd 
beschouwd en ineens ten laste van de exploitatierekening gebracht. Alle overige 
onderhoudskosten worden direct in de exploitatierekening verwerkt.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op basis van de 
nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis 
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 
bedrijfswaarde. In de waardering van de deelnemingen is geen rekening 
gehouden met de latente bronbelastingverplichting. In geval een deelneming
een negatieve nettovermogenswaarde heeft, wordt indien 
noodzakelijk een voorziening getroffen.
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Latente belastingvorderingen, waaronder die uit hoofde van te verrekenen fiscale 
verliezen, worden gewaardeerd voor zover waarschijnlijk wordt geacht dat deze 
in de toekomst realiseerbaar zijn, berekend tegen het belastingpercentage op het 
verwachte moment van realisatie.
 
Overige langlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening voor 
oninbaarheid.
 
Vlottende activa
Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen (verpakkingsmaterialen en onderdelen) 
worden gewaardeerd tegen de inkoopprijzen of lagere marktwaarde.
 
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder 
aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Voor zover niets te amortiseren 
valt komt de geamortiseerde kostprijs overeen met de nominale waarde.
 
Groepsvermogen
Aandeel van derden in groepsvermogen
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in 
de nettovermogenswaarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden tegen nominale waarde berekend, met uitzondering 
van voorzieningen voor pensioen- en soortgelijke verplichtingen die worden 
gebaseerd op actuariële berekeningen en latente belastingverplichtingen welke 
tegen contante waarde worden gewaardeerd. Voorzieningen worden gevormd 
voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die per balansdatum 
aanwezig zijn, waarvan de omvang onzeker is, maar waarvan een redelijke 
schatting kan worden gemaakt en het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten 
worden afgewikkeld. 

Pensioenen
Werkmaatschappijen van de coöperatie hebben verschillende pensioenregelingen 
in overeenstemming met lokale condities en praktijken in de landen waar 
zij actief zijn. Dit zijn voornamelijk toegezegde-bijdrageregelingen die zijn 
ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Deze regelingen worden 
over het algemeen gefinancierd door middel van premiebetalingen aan 
de verzekeringsmaatschappijen. Het actuarieel risico ligt volledig bij de 
verzekeringsmaatschappij. De verschuldigde bijdragen worden rechtstreeks in de 
exploitatierekening verwerkt. De nog te betalen en terug te ontvangen bijdragen 
worden opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen.

Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 
wordt een voorziening opgenomen, indien per balansdatum sprake is van een 
in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/
of werknemer, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting 
een uitstroom van middelen noodzakelijk is en er een betrouwbare schatting 
kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting. De voorziening voor 
additionele verplichtingen aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer wordt 
gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Latente belastingen
Voor zover fiscale waarderingen afwijken van de vermelde waarderings-
grondslagen en daar uitgestelde belastingverplichtingen uit voortvloeien, wordt 
voor deze verplichtingen een voorziening voor latente belastingen getroffen, 
berekend tegen het belastingpercentage op het verwachte moment van belasting 
betaling.

Proefveldbezoek
Wieringerwerf
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Langlopende schulden 
Rentedragende en niet-rentedragende langlopende schulden zijn opgenomen 
tegen geamortiseerde kostprijs vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen 
transactiekosten. De rentelasten worden verantwoord in de perioden waarop 
deze betrekking hebben. 
 
Kortlopende schulden 
Handelscrediteuren en overige schulden worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Handelscrediteuren en overige schulden betreffen 
schulden met een looptijd korter dan één jaar. 
 
Bepaling van het resultaat
Netto-omzet betreft de opbrengst van aan derden geleverde goederen en 
diensten onder aftrek van aan afnemers verleende kortingen en exclusief 
omzetbelasting. Omzet wordt alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid 
bestaat dat toekomstige voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en 
dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat. De specificatie van de 
omzet is naar marktbestemming. Opbrengsten worden verantwoord wanneer 
de significante risico’s en de rechten van eigendom zijn overgedragen aan de 
koper, ontvangst van de tegenprestatie waarschijnlijk is en de kosten en mogelijke 
retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat. De van derden 
ontvangen licenties uit het buitenland worden verantwoord op basis van het 
kasstelsel.
De uitbetalingen aan leden voor de door hen geleverde producten worden aan 
het eind van het boekjaar bepaald op grond van de tot op dat tijdstip bekende 
gegevens, rekening houdend met noodzakelijke inhoudingen ter dekking van de 
kosten van de groep. 

De belastingen worden bepaald op basis van het verantwoorde resultaat, 
rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk 
niet-aftrekbare kosten. Tussen de vennootschap en haar Nederlandse 
groepsmaatschappijen bestaat een fiscale eenheid. De verrekening van de 
belastingen binnen deze eenheid vindt plaats alsof elke maatschappij zelfstandig 
belastingplichtig is. Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een latente 
belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen 
en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente 

belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst 
beschikbaar zal zijn voor verrekening. 
Aan het saldo van de exploitatierekening kan slechts beperkte betekenis worden 
toegekend in het kader van de financiële resultatenbeoordeling. De financiële 
resultaten blijken met name uit de prijzen die de leden voor hun producten via de 
coöperatie hebben verkregen.
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
Kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn omgerekend tegen de gemiddelde 
koers. De aankoopprijs van verworven en de verkoopprijs van verkochte 
groepsmaatschappijen zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten.

Week 10
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Geconsolideerde balans
x € 1.000

Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa (1)

Materiële vaste activa (2)
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Niet aan de bedrijfsuitoefening 
dienstbaar

Financiële vaste activa (3)
Deelnemingen
Overige effecten
Leningen u/g

Vlottende activa
Voorraden
Grond- en hulpstoffen

Vorderingen (4)
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen 
Overlopende activa 

Liquide middelen (5)

Totaal activa

Passiva

Groepsvermogen  
Eigen vermogen (6)  
Aandeel van derden in 
groepsvermogen (7) 

Voorzieningen (8)  
Pensioenen   
Overige voorzieningen 
 
   
Langlopende schulden (9)
Ledenleningen *  
Kredietinstellingen  
Participanten  
  
  
Kortlopende schulden 
Handelscrediteuren  
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen
Leden (10)  
Overige schulden   
Overlopende passiva  
 

Totaal passiva   
  

 12.741 
 1.643 
 2.502 

 586 

 2.295 
 12 

 254 

 17.013 
 5.123 
 2.320 

  29.348 

 1.255 

 570 
 411 

 376 
 75 
 70 

 6.337 
 

889 
 13.888 

 337 
 5.590 

 13.455 
 807 

 2.594 
 586 

 1.278 
 12 

 575 

 14.228 
 4.420 
 2.674 

  30.485 

 920 

 622 
 418 

 –
 214 
 326 

 8.467 

 364 
 12.586 

 911 
 4.686 

 1.440 

 17.472 

 2.561 

 1.697 

 24.456 

 11.520 

 59.146 

 30.603 

 981 

 521 

 27.041 

 59.146 

 1.244 

 17.442 

 1.865 

 1.618 

 21.322 

 16.508 

 59.999

 31.405 

 1.040 

 540 

 27.014

 59.999 

31 juli 2016 31 juli 201631 juli 2015 31 juli 2015

*  betreft achtergestelde leningen welke onderdeel uitmaken van het garantievermogen van de coöperatie.
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Brutomarge
Netto-omzet producten aan derden (11)
Directe kosten (12)
Inkoop producten (13)

Subtotaal
Overige bedrijfsopbrengsten (14)
Brutomarge

Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten (15)
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (16)
Overige bedrijfskosten (17)

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten
Resultaat uit deelnemingen
Waardeverandering financiële vaste activa
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten (18)

Exploitatiesaldo voor belastingen
Belastingen (19)

Exploitatiesaldo na belastingen
Aandeel derden in resultaat 

Saldo na belastingen

40.898 
 201.958 

 13.752 
 3.204 

 10.898 

 101 
 222 

 34 
 -176

 49.332 
 164.448 

 12.984 
 2.547 

 10.152 

 274 
 45 

 183 
 -117 

268.955 

 242.856 
 26.099 

 4.803 
 30.902 

 27.854 

 3.048 

 181 

 3.229 
 -1.733 

 1.496 
 -303 

 1.193

235.344 

 213.780 
 21.564 

 5.375 
 26.939 

 25.683 

 1.256 

 385 

 1.641 
 -1.025 

 616 
 -105 

 511

31 juli 2016 31 juli 2015

Geconsolideerde exploitatierekening
x € 1.000
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Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Mutatie werkkapitaal (exclusief liquide middelen en bankschulden)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Betaalde interest
Ontvangen interest
Winstbelastingen

Kasstroom uit operationele activiteiten

Aangewend voor investeringsactiviteiten

Aangewend voor financieringsactiviteiten

Netto-kasstroom

Koers- en omrekeningsverschillen

Mutatie geldmiddelen

 3.203 
 -59 

 -3.283 

 -141 
 34 

 -1.209 

 2.548 
 -489 

 1.269 

 -117 
 183 

 -1.025 

 3.048 

 -139 
 2.909 

 -1.316 
 1.593 

 -4.376 

 -2.348 

 -5.131

143 

 -4.988 

 1.256 

 3.328 
 4.584 

 -959 
 3.625 

 -983 

 -601 

 2.041 

 150 

 2.191

31 juli 2016 31 juli 2015

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
x € 1.000
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Aangewend voor investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Ontvangen dividend van deelnemingen
Ontvangen aflossingen van leningen u/g
Verstrekte leningen u/g
Verwerving niet-geconsolideerde deelnemingen

Aangewend voor financieringsactiviteiten
Aflossingen certificatenkapitaal
Betaald dividend aan minderheidsaandeelhouders
Aflossing leningen
Ontvangen leningen

Lager bankkrediet

 -395 
 376 

 -192 
 115 

 -1.468 
 -2.238 

 136 
 – 

 571 
 -278 

 -1.099 

 -2.125 
 -204 

 -19 
 – 

 -293 
 -2.120 

 217 
 229 

 1.219 
 -235 

 – 

 -152 
 -274 

 -77 
 -98 

31 juli 2016 31 juli 2015

x € 1.000
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Immateriële vaste activa (1)
De samenstelling en het verloop van de immateriële vaste activa zijn als volgt samen te vatten:

De goodwill verband houdend met acquisities, wordt in maximaal 5 jaar afgeschreven. De onder de immateriële vaste activa opgenomen software worden afgeschreven 
over een periode van 3 tot 5 jaar. De post overige betreft een investering in een samenwerking waarbij toekomstige inkomsten onzeker zijn. Voorzichtigheidshalve is deze 
immateriële vaste activa binnen 1 jaar afgeschreven.

Materiële vaste activa (2)
De samenstelling en het verloop van de materiële vaste activa zijn als volgt samen te vatten:             
 

De verwachte economische levensduur en de daarop gebaseerde afschrijvingstermijn zijn voor bedrijfsgebouwen 20 en 40 jaar, voor machines en installaties 5 en 10 jaar 
en voor andere vaste bedrijfsmiddelen 5 en 10 jaar.

Software

   600 
 56 

 – 
 -396 

 – 
 260 

 1.999 
 -1.739 

 260 

Andere vaste 
bedrijfs- 

middelen

 2.594 
 883 
 -75 

 -829 
 -71 

 2.502 

 9.904 
 -7.402 
 2.502 

Goodwill

  644 
 955 

–
 -419 

 – 
 1.180 

 2.491 
 -1.311 
 1.180 

Machines
en installaties

 807 
 1.202 

 5 
 -371 

 – 
 1.643 

 8.810 
 -7.167 
 1.643 

Bedrijfs- 
gebouwen en

terreinen

13.455
 153 
 -66 

 -731 
 -70 

 12.741 

 21.381 
 -8.640 

 12.741 

Totaal
2015/2016 

 1.244 
 1.468 

 – 
 -1.272 

 – 
 1.440 

 4.947 
 -3.507 
 1.440 

Totaal
2015/2016

 17.442 
 2.238 

 -136 
 -1.931 

 -141 
 17.472 

 43.069 
 -25.597 
 17.472 

Overige

 – 
 457 

 – 
 -457 

 – 
 – 

 457 
 -457 

 – 

Niet aan de 
bedrijfs- 

uitoefening 
dienstbaar

 586 
 – 
 – 
 – 
 – 

 586 

 2.974 
 -2.388 

 586 

Totaal
2014/2015

 1.543 
 293 

 – 
 -592 

 – 
 1.244 

 3.479 
 -2.235 
 1.244 

Totaal
2014/2015

  17.421 
 2.120 

 -226 
 -1.947 

 74 
 17.442 

 42.580 
 -25.138 
 17.442 

Balans per 1 augustus 2015
Investeringen
Overboeking
Afschrijvingen
Koersverschillen
Balans per 31 juli 2016

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Balans per 31 juli 2016

Balans per 1 augustus 2015
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Koersverschillen
Balans per 31 juli 2016

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Balans per 31 juli 2016

Toelichting op de geconsolideerde balans 
x € 1.000
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Financiële vaste activa (3)
De samenstelling en het verloop van de financiële vaste activa zijn als volgt samen te vatten:

De post deelnemingen betreft het 50% aandeel in AR Tarim Tohumculuk ve Sanayi Ticaret A.Ş. te Izmir, Turkije en het 45% aandeel in Potato Seed Africa Ltd te Nairobi, 
Kenia.                         
De genoemde post overige effecten betreft vorderingen op coöperatieve verenigingen in de vorm van aandelen. Daarnaast participeert Agrico in diverse Private Sector 
Investeringsprogramma (PSI) projecten. De waarde van deze belangen (Agrico Kosova 25%, WAS Agrico 25%, MABA Retail 25% en Agrico Algeria 25%) is op nihil 
gewaardeerd.         
Van het bedrag aan leningen u/g ultimo boekjaar is € 0,9 miljoen binnen 1 jaar aflosbaar. Ultimo boekjaar bedraagt de voorziening voor leningen u/g € 2,9 miljoen (31 
juli 2015: € 3,9 miljoen).                      
 
Vorderingen (4)
Voor leveringen uit oogst 2014 en eerder die nog niet betaald zijn is in de jaarrekening een voorziening getroffen aangevuld met nodig geachte voorzieningen voor 
geïdentificeerde risico’s m.b.t. oogst 2015. Per 31 juli 2016 bedraagt de voorziening voor dubieuze debiteuren € 4,5 miljoen (31 juli 2015: € 5,3 miljoen).     
      
De overige vorderingen en overlopende activa hebben voornamelijk betrekking op omzetbelasting, vennootschapsbelasting, goederen en veldinventaris.     
        
Liquide middelen (5)
In de liquide middelen zijn geen deposito’s begrepen. De liquide middelen zijn dan ook direct opeisbaar.     

Eigen vermogen (6)
Voor een toelichting op het verloop van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de balans van Coöperatie Agrico U.A.      
        
              

Overige
effecten

 12 
–
 – 
 –
 –
 –
 –
 –

 12 

Deelnemingen

  1.278 
–
 – 

 1.099 
 101 

 –
 -183 

 –
 2.295 

Totaal
2015/2016

 1.865 
 -1.568 

 278 
 1.099 

 101 
 – 

 -183 
 969 

 2.561 

Leningen u/g

 575 
 -1.568 

 278 
 – 
 –
 –
 –

 969 
 254 

Totaal
2014/2015

 2.817 
 -1.219 

 235 
 – 

 274 
 -229 

 -58 
 45 

 1.865 

Balans per 1 augustus 2015
Aflossingen
Verstrekkingen
Verkrijging
Aandeel resultaat 2015/2016
Dividend
Koersverschillen
Mutatie voorzieningen
Balans per 31 juli 2016

x € 1.000
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Aandeel van derden in groepsvermogen (7) 
Het verloop van het aandeel derden is als volgt:

Voorzieningen (8)
De samenstelling en het verloop van de voorzieningen zijn als volgt samen te vatten:

De pensioenvoorziening heeft betrekking op de financiering van tot 1 januari 2000 bij een pensioenverzekeraar opgebouwde pensioenaanspraken. Deze regeling kent 
een onvoorwaardelijke 1,5 procent indexatie en geldt bij voortzetting van het dienstverband tot aan pensioendatum.
Alle voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende schulden (9)
De samenstelling en het verloop van de langlopende schulden zijn als volgt samen te vatten:

Totaal
2015/2016

  920 
 303 

 -204 
 308 

 -8 
 -64 

 1.255 

Totaal
2015/2016

  1.040 
 -112 

 53 
 981 

Totaal
2015/2016

 540 
 -395 
 376 
 521 

 64 
 457 
 521 

Latente
belasting- 

verplichtingen

 211 
 -28 

 – 
 183 

 Krediet- 
 instellingen 

   214 
 -139 

 – 
 75 

 50 
 25 
 75 

Totaal
2014/2015

  1.108 
 105 

 -274 
 –

 -19 
 –

 920 

Totaal
2014/2015

 1.529 
 -556 

 67 
 1.040 

Totaal
2014/2015

 617 
 -192 
 115 
 540 

 187 
 353 
 540 

Jubileum- 
uitkeringen
voorziening

  207 
 – 

 21 
 228 

Participanten

 326 
 -256 

  –
70 

  14 
  56 

 70 

Pensioen
voorziening

 622 
 -84 
 32 

 570 

Leden-
leningen

  – 
 – 

 376 
 376 

 – 
 376 
 376 

Balans per 1 augustus 2015
Aandeel resultaat 2015/2016
Dividend
Mutatie belang derden 
Koersverschillen
Overige mutaties
Balans per 31 juli 2016

Balans per 1 augustus 2015
Onttrekkingen
Dotaties
Balans per 31 juli 2016

Balans per 1 augustus 2015
Aflossingen
Verstrekkingen
Balans per 31 juli 2016

De aflossingsverplichtingen zijn als volgt samen te vatten:
Binnen 1 jaar
Van 1 tot 5 jaar

Het gemiddelde rentepercentage op de ledenleningen bedraagt 2,0%, kredietinstellingen 3,1% en participanten 4,0%.

x € 1.000
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Leden (10)

Schuld aan de pool is een onverdeeld restant vanuit de aardappelpools van oogst 2015 wat zal worden toegevoegd aan de aardappelpools van oogst 2016.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa
Inzake afspraken met Aviko Potato B.V. wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de toelichting op de enkelvoudige balans.
            
Ultimo boekjaar bestaan investeringsverplichtingen ten bedrage van € 83.500. Daarnaast is voor een periode van vijf jaar leaseverplichtingen aangegaan ten bedrage van 
€ 12.800.
Coöperatie Agrico U.A., Agrico B.V., Agrico Holding B.V., Agrico Research B.V. en Leo de Kock & Zn. B.V., vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en 
omzetbelasting en zijn derhalve mede hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen voortvloeiende uit de fiscale eenheid.
            
Zekerheden
Voor het verstrekte krediet door de bankiers aan Coöperatie Agrico U.A. zijn de volgende zekerheden verstrekt:
•  Hoofdelijke medeschuldverbintenis van Coöperatie Agrico U.A., Agrico B.V., Agrico Holding B.V., Agrico Research B.V. en Leo de Kock & Zn. B.V.
•  Vermogensverklaring 40% op balansdatum (geconsolideerd risicodragend vermogen verminderd met de immateriële vaste activa in verhouding tot het geconsolideerde 

balanstotaal).
Coöperatie Agrico U.A. staat garant voor een krediet van Parkland Seed Potatoes Ltd ad CAD 1,5 miljoen.
Coöperatie Agrico U.A. heeft voor de deelnemingen Agrico B.V. en Agrico Reseach B.V. een 403-verklaring afgegeven.         
     
              

31 juli 2016

  11.620 
 – 

 754 
 1.514 

 13.888 

31 juli 2015

 7.611 
 3.000 

–
 1.975 

 12.586 

Leden wegens producten
Nabetaling pool
Schuld aan de pool
Terugbetaling certificatenkapitaal

x € 1.000
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Netto-omzet producten aan derden (11)
Betreft de gefactureerde omzet consumptie- en pootaardappelen, e.d. van de oogst 2015, onder aftrek van kortingen e.d.

Directe kosten (12)
Hieronder zijn opgenomen direct met de verkoop samenhangende kosten zoals transport, commissie, emballage e.d.

Inkoop producten (13)
Hieronder zijn opgenomen de uitbetalingen aan leden voor geleverde aardappelen (zowel pool als overige inkoop), aan leden betaalde bewaarvergoedingen, de inkoop 
bij derden alsmede de bedragen inzake afwikkeling industrie.
    
Overige bedrijfsopbrengsten (14)
Hieronder zijn onder andere de licenties, ontvangen subsidies en ontvangen schade-uitkeringen voorgaande jaren opgenomen.  

Lonen, salarissen en sociale lasten (15)             

2015/2016

  208.359 
 59.109 

 1.487 
 268.955 

 % 
 28,4 
 13,5 
 33,7 
 24,4 

 100,0 

2015/2016

 10.605 
 1.892 
 1.255 

 13.752 

 151 
 66 

 217 

2014/2015

 199.807 
 33.804 

 1.733 
 235.344 

 % 
 22,9 
 13,2 
 30,3 
 33,6 

 100,0 

2014/2015

 9.936 
 1.810 
 1.238 

 12.984 

 144 
 63 

 207 

De netto-omzet is als volgt te specificeren:
Pootaardappelen
Consumptieaardappelen
Overige omzet

Verdeling van de omzet aardappelen naar afzetgebied:
Nederland
Frankrijk
Overig EU 
Buiten EU

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies, inclusief mutatie van de pensioenvoorziening

Gemiddeld aantal werknemers van de Agrico-groep:
Nederland
Buitenlandse groepsmaatschappijen

Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening  
x € 1.000
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Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (16)

*  Onder de afschrijvingen immateriële vaste activa is een afwaardering van € 411.300 begrepen met betrekking tot een investering in een samenwerking door een buitenlandse dochter.

Overige bedrijfskosten (17)

Rentelasten en soortgelijke kosten (18)
In de post rentelasten en soortgelijke kosten is een bedrag van € nihil (vorig jaar € 35.600) aan valutakoersverschillen opgenomen.
 
Belastingen (19)
Het bedrag is berekend op basis van het verantwoord resultaat, rekening houdend met fiscale faciliteiten en niet aftrekbare posten. De (hoge) belastingdruk wordt 
veroorzaakt doordat winsten in het buitenland tegen het ter plaatse geldende tarief (Frankrijk 33,3%, Verenigd Koninkrijk 20%, Slovenië 17%, Zweden 22%, Finland 
20%, Polen 19%, Canada 28% en Roemenië 16%) in het boekjaar zijn belast en de latente vordering in verband met het fiscale verlies in Nederland (20-25%), Finland en 
Roemenië niet wordt gewaardeerd.
  
Ultimo boekjaar bedragen de te verrekenen fiscale verliezen van de Nederlandse fiscale eenheid rond € 5,3 miljoen. De hierover te verrekenen belasting bedraagt, 
berekend tegen het nominale tarief van 25,0%, € 1,3 miljoen. Deze vordering is niet in de balans opgenomen.

2015/2016

 1.273 
 731 
 371 
 829 

 3.204 
 –

 3.204 

2015/2016

 2.336 
 1.412 
 1.231 
 2.538 
 2.048 
 1.333 

 10.898

2014/2015

   591 
 682 
 494 
 772 

 2.539 
 8 

 2.547 

2014/2015

   2.385 
 1.252 
 1.278 
 2.136 
 1.691 
 1.410 

 10.152 

Immateriële vaste activa *
Bedrijfsgebouwen en bestrating
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Subtotaal
Per saldo boekwinst of -verlies op desinvesteringen

Andere personeelskosten
Kantoorkosten
Organisatiekosten
Verkoopkosten
Huisvestings- en exploitatiekosten
Overige kosten

x € 1.000
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Enkelvoudige balans
x € 1.000 (na voorstel verwerking saldo)

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa (1)
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Niet aan de bedrijfsuitoefening 
dienstbaar

Financiële vaste activa (2)
Deelnemingen in 
groepsmaatschappijen

Vlottende activa
Vorderingen
Groepsmaatschappijen

Liquide middelen

Totaal activa

Passiva

Eigen vermogen (3)
Statutaire reserves
Certificatenkapitaal
Bestemmingsreserve 
industrieaardappelenpool
Wettelijke reserve 
deelnemingen
Wettelijke reserve 
koersverschillen

Langlopende schulden (4)
Ledenleningen *

Kortlopende schulden 
Leden (5)
Overige schulden 

Totaal passiva

 1.747 

 446 

 32.995 

 8.152 

 26.635 
 3.244 

 
159 

 674 

 -1.364 

 13.888 
 48 

 1.733 

 446 

 31.378 

 8.797 

 25.313 
 4.882 

 424 

 562 

 -696 

 12.586 
 604 

 2.193 

 32.995 

 8.152 

 320 

 43.660 

 29.348 

 376 

 13.936 

 43.660 

 2.179 

 31.378 

 8.797 

 1.321 

 43.675 

 30.485 

 –

 13.190 

 43.675 

31 juli 2016 31 juli 201631 juli 2015 31 juli 2015

*  betreft achtergestelde leningen welke onderdeel uitmaken van het garantievermogen van de coöperatie.
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Enkelvoudige exploitatierekening
x € 1.000

Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting
Resultaat deelnemingen
Saldo na belastingen

2015/2016

 -1.092 
 2.285 
 1.193 

2014/2015

-1.093 
 1.604 

 511 

55



Materiële vaste activa (1)
De samenstelling en het verloop van de materiële vaste activa zijn als volgt samen te vatten:

De verwachte economsiche levensduur en de daarop gebaseerde afschrijvingstermijn zijn voor bedrijfsgebouwen 20 en 40 jaar.
 
Financiële vaste activa (2)
De samenstelling en het verloop van de financiële vaste activa zijn als volgt samen te vatten:

Totaal
2014/2015

  29.588 
 1.604 

 186 
 31.378 

Totaal
2015/2016

 31.378 
 2.285 

 -668 
 32.995 

Deelnemingen 
in groeps- 

maatschappijen

  31.378 
 2.285 

 -668 
 32.995 

Bedrijfs- 
gebouwen en

terreinen

1.733
 78 

 –
 -64 

 –
 1.747 

 2.332 
 -585 

 1.747 

Totaal
2015/2016

  2.179 
 78 

 – 
 -64 

 –
 2.193 

 5.109 
 -2.916 
 2.193 

Niet aan de 
bedrijfs- 

uitoefening 
dienstbaar

  446 
 – 
 –
 –
 –

 446 

 2.777 
 -2.331 

 446 

Totaal
2014/2015

   2.241 
 – 
 –

 -62 
 –

 2.179 

 5.031 
 -2.852 
 2.179 

Balans per 1 augustus 2015
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Koersverschillen
Balans per 31 juli 2016

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Balans per 31 juli 2016

Balans per 1 augustus 2015
Resultaat 2015/2016
Koersverschillen
Balans per 31 juli 2016

Toelichting op de enkelvoudige balans  
x € 1.000
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Eigen vermogen (3)
Het verloop en de samenstelling van het eigen vermogen zijn als volgt samen te vatten:

De reserve ex. artikel 19.2 van de statuten betreft de ingehouden saldi van de coöperatie. Ter hoogte van het negatieve saldo van de wettelijke reserve koersverschillen 
kunnen geen uitkeringen ten laste van de reserves worden gedaan.
    
De wettelijke reserve deelnemingen wordt gevormd voor resultaten en rechtstreekse vermogensvermeerderingen van de deelnemingen sinds de eerste waardering 
volgens de netto vermogensmutatiemethode omdat uitkering niet zonder meer kan worden afgedwongen of gerealiseerd. 

Vanaf oogst 2011 betaalt Agrico aan Aviko Potato B.V. de premie voor leden-telers die ook in oogst 2010 met Agrico hebben gecontracteerd. Voor dezelfde leden-telers 
betaalt Agrico aan Aviko Potato B.V. aanvullingen tot de overeengekomen garantieprijs van € 7,15 in jaren waarin sprake is van een laag prijsniveau. Betaling van de 
premie en de vergoeding tot garantieprijs vindt na het bekendmaken van de definitieve poolprijs Aviko Potato B.V. plaats. De overeenkomst loopt tot 31 juli 2021 en 
Agrico betaalt maximaal € 1,5 miljoen. De hoogte van de uiteindelijk door Agrico te betalen bedragen is afhankelijk van prijsontwikkeling en de beslissingen van Aviko 
over het heffen van premie. Omdat de hoogte van de uiteindelijk door Agrico te betalen bedragen niet betrouwbaar is in te schatten, is in de balans geen verplichting 
opgenomen. De door Agrico te betalen bedragen worden per oogstjaar verantwoord en worden ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.     
         
              
              
              
              
              

Wettelijke 
reserve 

deelnemingen

 562 
 – 
 –
 –

 112 
 674 

Reserve ex. 
artikel 19.2

van de 
statuten

 25.313 
 1.434 

 –
 –

 -112 
 26.635 

Totaal
2015/2016

 30.485 
 1.193 

 -148 
 -1.514 

 -668 
 29.348 

Bestemmings- 
reserve

industrie- 
aardappelen-

pool

 424 
 -265 

 – 
 –
 –

 159 

Wettelijke
reserve koers- 

verschillen

 -696 
 – 
 –
 –

 -668 
 -1.364 

Certificaten- 
kapitaal

 4.882 
 24 

 -148 
 -1.514 

 – 
 3.244 

Totaal
2014/2015

 31.915 
 511 

 -152 
 -1.975 

 186 
 30.485 

Balans per 1 augustus 2015
Saldo 2015/2016
Aflossingen
Terugbetaling Serie C
Overige mutaties
Balans per 31 juli 2016

x € 1.000
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Certificatenkapitaal
De samenstelling van het certificatenkapitaal is als volgt samen te vatten:

Volgens artikel 19.1 van de statuten kunnen certificaten te allen tijde door de coöperatie worden ingetrokken onder terugbetaling van het daarop gestorte bedrag.
Bij afzonderlijk reglement is bepaald dat in specifieke gevallen de certificaten onder terugbetaling door het bestuur worden ingetrokken. Dit reglement kan door het 
bestuur, mits met goedkeuring van de ledenraad, worden gewijzigd.
    
In het reglement is o.a. bepaald dat certificaten door de coöperatie kunnen worden ingetrokken onder terugbetaling in de navolgende gevallen:
•  15 jaar na uitgifte van de certificaten per serie onder goedkeuring door het bestuur, onder vooraf verkregen goedkeuring door de ledenraad.
•  Na overlijden van de certificaathouder onder goedkeuring van het bestuur.
•  Na reële bedrijfsbeëindiging door een certificaathouder onder goedkeuring van het bestuur (op verzoek certificaathouder).

De aflossingsverplichtingen van de ledenleningen ligt tussen de 1 en 5 jaar. Het rentepercentage op de ledenleningen bedraagt gemiddeld 2,0%.

Leden (5)

Schuld aan de pool is een onverdeeld restant vanuit de aardappelpools van oogst 2015 wat zal worden toegevoegd aan de aardappelpools van oogst 2016.

31 juli 2015

 – 

 –
 –
 –

31 juli 2015

  7.611 
 3.000 

–
 1.975 

 12.586 

31 juli 2016

 376 

 – 
 376 
 376 

31 juli 2016

  11.620 
 –

 754 
 1.514 

 13.888 

Totaal

 1.602 
 923 
 719 

 3.244 

Uitgifte

2001/2002
2002/2003
2003/2004

Terugbetaling

2017/2018
2018/2019
2019/2020

Serie D
Serie E
Serie F

Langlopende schulden (4)

Ledenleningen
Het verloop is als volgt:
Stand begin boekjaar 
Bij: stortingen
Stand einde boekjaar

Leden wegens producten
Nabetaling pool
Schuld aan de pool
Terugbetaling certificatenkapitaal

x € 1.000
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Beloning externe accountant (ex. Art. 2:382a BW)
De onder organisatiekosten opgenomen accountantskosten hebben betrekking op de volgende diensten van Ernst & Young Accountants LLP:

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen   
De gegevens conform artikel 383 lid 1 titel 9 BW 2 zijn voor bestuurders van Coöperatie Agrico U.A. (tevens raad van commissarissen Agrico B.V.): € 145.400 
(vorig jaar € 161.700).
         
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa
Agrico U.A. is hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen voortvloeiende uit de fiscale eenheid voor zowel de vennootschaps- als omzetbelasting met haar Nederlandse 
groepsmaatschappijen.
Inzake afspraken met Aviko Potato B.V. wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de toelichting op de enkelvoudige balans.
Coöperatie Agrico U.A., Agrico B.V., Agrico Holding B.V., Agrico Research B.V. en Leo de Kock & Zn. B.V., vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en 
omzetbelasting en zijn derhalve  mede hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen voortvloeiende uit de fiscale eenheid.         
    
              
Zekerheden
Voor het verstrekte krediet door de bankiers aan Coöperatie Agrico U.A. zijn de volgende zekerheden verstrekt:
•  Hoofdelijke medeschuldverbintenis van Coöperatie Agrico U.A., Agrico B.V., Agrico Holding B.V., Agrico Research B.V. en Leo de Kock & Zn. B.V.     

     
Coöperatie Agrico U.A. staat garant voor een krediet van Parkland Seed Potatoes Ltd ad CAD 1,5 miljoen.

Emmeloord, 18 november 2016

2014/2015

   133 
 18 

 8 
 159 

2015/2016

163 
 –
 6 

 169 

Het onderzoek van de jaarrekening
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

x € 1.000

J.J. van Hoogen
Directeur

A.H. Vermeulen
Bestuurder

J.J. Wolthuis
Bestuurder

G. Welling
Bestuurder

A.N.I.M. Kemmeren
Bestuurder

P.J. Maldegem
Bestuurder

C.A.A.M. Gommeren
Bestuurder

G. Ensing
Bestuurder
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Overige
gegevens
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Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd 
op 31 juli 2016 van coöperatie Agrico U.A. te Emmeloord gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 
31 juli 2016 en de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening over de 
periode van 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016 met de toelichting, waarin 
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, 
alsmede voor het opstellen van het directieverslag, beide in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het 
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming 
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit 
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 
bevat. 
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van 
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. 
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude 
of fouten.
 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de 
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de 
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de coöperatie. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van 
de coöperatie gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening.
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van coöperatie Agrico U.A. per 31 juli 2016 en 
van het resultaat over de periode van 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen 
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 
Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW 
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, 
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals 
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
 
Zwolle, 18 november 2016

Ernst & Young Accountants LLP
 
w.g. drs. J. Hetebrij RA

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de ledenraad van Coöperatie Agrico U.A. 
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Op grond van artikel 19.2 van de statuten wordt het winstsaldo van de exploitatierekening 2015/2016 ad € 1.193.000 op voorstel van het bestuur als volgt verdeeld: 

Vrijval bestemmingsreserve industrie-aardappelenpool
Bijschrijving rente certificatenkapitaal
Toevoeging aan de reserve ex. artikel 19.2 van de statuten

Dit voorstel is reeds in de balans per 31 juli 2016 verwerkt.

Voorstel bestemming exploitatiesaldo
x € 1.000

 -265 
 24 

 1.434 
 1.193 
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Inzake verdeling saldo (Artikel 15.2 lid 6)  
a.  Omtrent de bestemming van een positief saldo van de exploitatierekening 

besluit de Ledenraad op voorstel van het Bestuur.
b.  Een negatief saldo van de exploitatierekening wordt ten laste van het eigen 

vermogen van de Coöperatie gebracht en wel ten laste van die bestanddelen 
daarvan als de Ledenraad op voorstel van het Bestuur, zal besluiten.

Inzake verdeling batig saldo na vereffening (Artikel 17.3)
1.  Indien bij vereffening een overschot blijkt te bestaan en er alsdan 

ledencertificaten uitstaan, wordt uit dit overschot allereerst uitgekeerd het 
op de certificaten gestort bedrag, bijschrijvingen op certificaten daaronder 
begrepen. Mocht het overschot niet voldoende zijn voor die uitkering, 
dan wordt het overschot verdeeld naar de verhouding als in de vorige zin 
vermeld. Blijft na uitkering als hiervoor bedoeld een overschot over, dan 
wordt dit uitgekeerd aan hen die Leden waren van de Coöperatie ten tijde 
van de ontbinding van de Coöperatie. Het overschot wordt verdeeld naar 
de verhouding van het totaalbedrag door de Coöperatie aan elk der Leden 
uitgekeerd voor alle producten waarvoor afleveringsplicht geldt of gold 
gedurende de laatste vijf (5) volle boekjaren, aan het tijdstip van de ontbinding 
voorafgaande, dan wel tijdens de gehele duur van het Lidmaatschap, indien dit 
geen vijf (5) volle jaren heeft geduurd.

2.  In geval van ontbinding door het geheel ontbreken van de Leden vervalt het 
batig saldo aan hen die minder dan vijf (5) jaren voor de ontbinding hebben 
opgehouden Lid te zijn. Ontbreken ook zij, dan aan hen die minder dan zeven 
(7) jaar voor de ontbinding hebben opgehouden Lid te zijn en zo vervolgens. 
De grondslag voor de verdeling is gelijk aan de in het vorige lid vermelde 
grondslag.

Belangrijke statutaire bepalingen

Centrale ledenvergadering
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Agrico
Postbus 70, 8300 AB Emmeloord
Duit 15, 8305 BB Emmeloord
T +31 (0)527 639911 / E info@agrico.nl
I www.agrico.nl
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