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De prestaties van Topigs Norsvin in 2020 laten duidelij k zien dat we een robuuste, sterke en 
gezonde organisatie zij n die de meest woelige tij den kan doorstaan. Sterker nog, we zij n een 
organisatie die het vermogen heeft te kunnen groeien in onzekere tij den en onder onbekende 
omstandigheden.

Vooral door Covid-19, maar ook door Afrikaanse Varkenspest, was 2020 een zeer woelig en onzeker jaar. Met soms 
de meest ultieme negatieve gevolgen op persoonlij k vlak en voor iedereen de ontwrichtende gevolgen voor onze 
maatschappij  en economie. Covid-19 had vooraf ondenkbare gevolgen voor onze sector en de bedrij ven van onze 
leden.

Ondanks Covid-19 en Afrikaanse Varkenspest behaalde Topigs 
Norsvin in 2020, net als in 2019, wederom een recordresultaat. 
De afzet van dieren en sperma steeg sterk. De royaltystroom 
groeide. De eerste resultaten van 2021 en vooruitzichten 
voor de rest van het jaar zij n eveneens positief. Al blij ft de 
onzekerheid in de wereld natuurlij k een factor die op onze 
activiteiten invloed kan hebben. 

Topigs Norsvin is steeds vaker de keuze van grote integraties 
in landen als Brazilië, Rusland, Spanje of de VS. De TN Tempo 
eindbeer en TN70 zeug passen wereldwij d bij  de manier van 
werken en de eisen van deze bedrij ven. Maar ook onze service 
en sterke focus op innovatie spreekt de markt duidelij k aan. 

Vaak is ook het feit dat Topigs Norsvin in handen is van 
varkenshouders een plus. Dit schept vertrouwen, ook bij  grote 
integraties. Het laat zien dat je als organisatie betrokken bent 
bij  het succes van je klant. Het laat ook zien dat je gaat voor 
langetermij nrelaties en langetermij ndoelen. Winsten verdwij nen 
niet naar aandeelhouders, maar worden geïnvesteerd in verdere 
verbetering van de genetica.

Het recordresultaat maakt dat er dit jaar een recordbedrag 
van ruim € 2,1 miljoen op naam van onze leden wordt gezet. 
Hiermee versterken we de coöperatieve band en betrokkenheid. 
Dit jaar onderzoeken we de mogelij kheden om ledencertifi caten overdraagbaar te maken en dividend uit te keren. 
Hiermee zetten we een volgende stap in het creëren van nog meer ledenbetrokkenheid. Zodra de Covid-19 situatie 
het toelaat willen we hierover in bij eenkomsten met onze leden van gedachten wisselen. 

In 2020 hebben we afscheid genomen van ledenraadsleden Herman Bosman, Jack Jansen, Maarten Lavrij sen, Femke 
Nij hof en Gerben Toebes. Ze hebben afgelopen jaren met hun ervaring een belangrij ke bij drage geleverd aan het 
functioneren van de Ledenraad. Ik wil ze hierbij  nogmaals danken voor hun deskundige inbreng. 

Sterk, zelfs in onzekere tij den
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We verwelkomden ook twee nieuwe ledenraadsleden: Hanneke van den Corput en Sander Thus. Beiden zijn jonge 
varkenshouders die de standpunten van hun generatie in de ledenraad zullen inbrengen. Samen met de andere 
leden van hun generatie zullen ze voor extra toekomstgerichtheid zorgen.

Ook bij het bestuur was er sprake van vernieuwing. Cor van Doorn, John van Paassen en Bart van Kerkhof namen 
afscheid. Ook hen wil ik nogmaals danken voor hun bijdrage en inzet. Cor van Doorn en John van Paassen waren 
afgelopen jaren betrokken bij diverse belangrijke mijlpalen voor onze coöperatie. Ze stonden onder andere in 2014 
aan de wieg van de fusie met Norsvin. Ook hebben ze een bijdrage geleverd aan de wereldwijde groei van onze 
organisatie.

Gerben Toebes en Ilse Verhoijsen traden toe tot het bestuur. Toetreding van deze twee jonge ondernemers tot het 
bestuur zorgt voor verjonging en extra toekomstgerichtheid.

Ik wil onze leden, medewerkers en klanten bedanken voor hun bijdrage aan de mooie ontwikkeling die we als 
coöperatie en bedrijf doormaken. Ik ben trots voorzitter te zijn van een coöperatie die in deze roerige en onzekere 
tijden bijzonder sterk presteert door inzet en teamwork.

Mark Tijssen
voorzitter coöperatie topigs u.a.
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Vanaf het boekjaar 2016 zet Coöperatie Topigs U.A. 
vermogen op naam van haar leden. Hiervoor wordt 
een deel van de winst op naam van het individuele lid 
gezet. De coöperatie geeft hiervoor ledencertificaten 
uit aan leden.

Vermogen op naam komt voort uit de ambitie om een sterkere 
ledenbetrokkenheid te creëren. Het Bestuur en de Ledenraad van 
Coöperatie Topigs vinden het belangrijk dat de leden betrokken zijn 
bij de coöperatie en het bedrijf. Vermogen op naam geeft invulling 
aan financiële betrokkenheid door een herkenbaar deel van het eigen 
vermogen van de coöperatie op naam van het individuele lid te stellen.

Ledenbetrokkenheid is wederkerig. Dat wil zeggen dat de coöperatie 
en haar leden blijk geven van loyaliteit jegens elkaar. De investering 
in elkaar en een langdurige relatie vormen de basis van de coöperatie. 
De leden, varkenshouders, hebben de fokkerij-coöperatie opgericht, 
omdat ze van mening waren dat het bundelen van krachten meer 
vooruitgang zou brengen voor de Nederlandse varkenshouderij.

Het vermogen in de coöperatie is van de leden gezamenlijk. Er is geen 
stemrecht verbonden aan vermogen op naam. De coöperatie wendt 
het vermogen aan om haar ambities te realiseren. Met de winst die 
het bedrijf jaarlijks maakt wordt de vermogenspositie sterker. Van 
belang is om de coöperatie kapitaalkrachtig en sterk te houden met 
goede financiële ratio’s. Iets wat noodzakelijk is om investeringen te 
doen. Daarom wil de coöperatie zeker vijf jaar het op naam gestelde 
vermogen in het bedrijf houden.

Vermogen op naam
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Ledencertificaten 2020

De zogenaamde zeugen-equivalenten (EQ’s) vormen de basis 
voor de berekening en uitgifte van ledencertificaten. Ieder 
jaar worden deze EQ’s berekend aan de hand van de 
afgenomen producten in de vorm van doses sperma en 
zeugen. Het aantal berekende EQ’s wordt bij leden die trouw 
afnemer zijn verhoogd met een verhogingsfactor. De waarde 
van een EQ kan elk jaar anders zijn.

Over 2020 wordt 30% van de winst van de Coöperatie ofwel 
een bedrag van €2.071.981 op naam van de leden gezet. 
Zo’n 880 leden ontvangen over 2020 ledencertificaten. In 
totaal hebben nu 1144 leden en voormalige leden €5.812.770 
aan vermogen op naam.

2020 is het vijfde jaar dat Coöperatie Topigs vermogen op 
naam toekent. Bij de start is besloten om na vijf jaar de 
ledencertificaten overdraagbaar te maken. Hoe dit vorm te 
geven wordt onderzocht. Ook wordt de optie onderzocht 
dividend uit te keren. De ledenraad zal in 2021 hierover een 
definitief besluit nemen. 

Afname van lid

Aantal zeugenequivalenten (EQ’s) lid Waarde van 1 zeugenequivalent (1 EQ)

Bedrag ledencertificaat voor individueel lid
(= vermogen op naam)

Bonus ledentrouw
Totale afname

door leden
(= totaal aantal EQ) 

Beschikbaar bedrag
voor ledencertificaten
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De doelstelling van Coöperatie Topigs is het produceren en 
distri bu eren van hoogwaardig fokmateriaal en genen in de 
varkens houderij. Dit fokmateriaal is toegesneden op de eisen 
die de verschillende markten en de maat schappij stellen.

Coöperatie Topigs streeft ernaar om producten te leveren tegen een zo gunstig 
mogelijke prijs/kwaliteitverhouding voor haar leden. De fokkerijproducten moeten 
in principe vrij beschik baar zijn. Coöperatie Topigs is in handen van en wordt aan-
gestuurd door Nederlandse varkenshouders. 

De internationale activiteiten van de organisatie groeien sterk. De achterliggende 
doelen: 
•   de organisatie een nog steviger basis geven voor de toekomst;
•   kostenverdunning realiseren voor de Nederlandse ac tiviteiten;
•   op niveau kunnen blijven investeren in onderzoek en ontwik keling op gebied 

van k.i., fokkerij en infor matisering; 
•   het in stand kunnen houden van een voldoende aantal basislijnen om meerdere 

markten een goed product te kunnen bieden;
•   het genereren van toegevoegde waarde en kostprijsverlaging voor de 

Nederlandse varkenshouders. 

Missie

Norsvin International Holding AS Topigs Group B.V.

Topigs Norsvin Holding B.V. 

Buitenlandse onderdelen van Topigs Norsvin

Topigs Norsvin International B.V. AIM Worldwide B.V

Topigs Norsvin IP B.V.Topigs Norsvin Research Center B.V.

Varkens KI Nederland B.V.

Topigs Norsvin Nederland B.V.

Coöperatie Topigs U.A.Organisatiestructuur
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Innovatief
Leidend in de sector!

De genetische vooruitgang die we boeken, wordt aangedreven door 
een omvangrijk programma van onderzoek en ontwikkeling in de 
varkensfokkerij en -reproductie. We gebruiken de nieuwste technologie 
en kennis en passen die toe om genetische vooruitgang tot stand te 
brengen die een meerwaarde voor de toekomst creëert, of de kosten 
van de varkensvleesproductie verlaagt, of beide bewerkstelligt. Innovatie 
schept vooruitgang in de varkenshouderij.

Ambitieus
Nu handelen voor de toekomstige behoeften in de sector!

We tonen marktleiderschap door proactief genetische oplossingen te 
creëren en aan te dragen. Onze partners worden zo goed mogelijk 
uitgerust en ondersteund bij hun streven om de productie op een hoger 
niveau te brengen. We anticiperen en identificeren uitdagingen in een 
vroeg stadium, zodat we al oplossingen kunnen bieden, nog voordat 
zij nodig zijn. Het is onze ambitie het meest innoverende bedrijf op 
het gebied van varkensgenetica ter wereld te zijn. Wij staan voor de 
vooruitgang in de varkensfokkerij en wij streven ernaar de eerste keuze
te zijn voor varkenshouders en geïntegreerde productiesystemen.

Duurzaam
Wij leveren een verantwoorde bijdrage

aan de voeding van de wereld!
We voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame bijdrage aan een 
veilige voedselproductie en wij zetten ons in voor hoge volksgezond-
heidsnormen. Onze producten en procedures dienen een minimaal 
milieueffect te hebben door efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen. 
Zowel biodiversiteit als dierenwelzijn zijn belangrijk voor ons. 

Partnerschap
De logische partner voor samenwerking!

We zoeken naar partnerschappen. Aan professionele bedrijven in de 
varkensproductieketen bieden wij onze brede kennis en expertise op het 
gebied van varkensgenetica en reproductie aan. We zoeken actief naar 
samenwerkingsverbanden met producenten, coördinatoren, verwerkers, 
academische instituten en anderen in de varkenssector, zodat wij de 
logische eerste keuze zijn voor een langdurend partnerschap. We zijn er 
trots op de varkensindustrie en onze partners te ondersteunen.

Progress in Pigs.
Every day.
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Bestuur Coöperatie Topigs U.A.

Mark Tijssen, VOOR Z I T TER

Marko van Asten, V ICE VOOR Z I T TER

Loes van de Pas

Gerben Toebes

Ilse Verhoijsen

Frank de Wildt

Supervisory board Topigs Norsvin Holding B.V.

Mark Tijssen, VOOR Z I T TER

Geir Heggheim, V ICE VOOR Z I T TER

Marko van Asten

Ronald Eikelenboom

Rolf Gjermund Fjeldheim

Knut Røflo

Frans Stortelder

Frank de Wildt

Anthonie Zoomers

Ondernemingsraad

Patrick Simons, VOOR Z I T TER

Sabine Morelissen, V ICE VOOR Z I T TER

Monique van Hilten, SECRE TA R IS

Jan van den Aker

Teng Aben

Henriette Kleuskens

Christa Westrik

Extended leadership team Topigs Norsvin

Villaume Kal, CEO

Cor van Hertrooij, CFO

Hans Olijslagers, CTO

Arno van de Laar, REGIONAL DIRECTOR EUROPE

Tor Arne Sletmoen, REGIONAL DIRECTOR NORDICS, RUSSIA, ASIA AND AFRICA

Ton van de Goor, GLOBAL DIRECTOR KEY ACCOUNTMANAGEMENT

Jean-Marie van Oort, STRATEGY OFFICER

Peter van Kemenade, DIRECTOR GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Annabel Jansen, HEAD OF MARKETING COMMUNICATIONS

Bart Remers, HRM MANAGER

Bas van der Wee, GLOBAL IT MANAGER

Besturen
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Arthur ter Avest, Notter

Gert van Beek, Putten

Gert-Jan van Bergen, Mariaheide

Jos Bessembinder, Wierden

Cees van den Broek, Oud Gastel

Hanneke van den Corput, Vught

Math Egelmeers, Wanroy

Ben Goetstouwers, Zundert

Roel Hakvoort, Keijenborg

Gerard Hendrikx, Ommel

Antoon van Hoof, Vredepeel

Ruud Janssen, Weert

Toon Janssen, Escharen

Jan van Kilsdonk, Odiliapeel

Theo Klijn, Waalwijk

Tim Krabben, Marienvelde

Jan Kreuger, Woerden

Carla Lemans-Linssen, Urmond

Simon van Loon, Nederweert

Rick Loverbos, Asten

Johan Melis, Elsendorp

Will Peeters, Oud Gastel

Ronnie Peeters-Weem, Ottersum

Jasper Pierik, Ruurlo

Stephan Rientjes, Raalte

Rik Rotink, Aalten

Harrie Schieven, Almen

Sander Thus, Wehl

Corné van Vechel, Oostelbeers

Wim Veldhuizen, Rhenen

Martijn Verbakel, Westerbeek

Erik Visscher, Hellendoorn

René Witlox, Haaren

Ledenraad
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Geconsolideerde kerncijfers

[x 1 miljoen euro]

Netto-omzet

Bedrijfsresultaat

Resultaat na belastingen

Afschrijvingen

Operationele cashflow

Netto cashflow

Groepsvermogen

Voorzieningen

Balanstotaal

Solvabiliteit

EBITDA

2018

136,7

6,7

2,1

9,1

13,0

5,4

45,9

2,0

87,2

52,6%

15,8

2019

164,8

11,1

5,1

9,2

12,5

0,9

55,7

2,1

98,0

56,8%

20,3

2020

191,4

15,6

6,9

10,6

17,2

1,5

65,4

2,7

107,6

60,8%

26,2

2017

138,7

9,4

3,9

8,8

13,5

3,2

42,2

1,7

76,6

55,1%

18,2

2016

118,7

3,8

1,3

8,3

9,0

4,4

34,4

2,2

71,7

48,0%

12,1



 31-12-2020  31-12-2019 

 [ € ] [ € ] [ € ] [ € ]
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Geconsolideerde balans per 31 december 2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Groepsvermogen

Aandeel van rechtspersoon in het groepsvermogen

Aandeel van derden in het groepsvermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

1.612.484

36.345.247

8.832.722

5.762.520

34.857.240

20.155.134

40.969.778

24.409.295

46.790.453

60.774.894

107.565.347

65.379.073

2.739.532

10.644.533

28.802.209

107.565.347

2.110.080

34.153.515

7.768.731

6.125.649

29.262.476

18.553.152

35.583.649

20.163.167

44.032.326

53.941.277

97.973.603

55.746.816

2.147.591

11.910.148

28.169.048

97.973.603



 2020 2019

 [ € ] [ € ] [ € ] [ € ]
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Geconsolideerde winst- & verliesrekening over 2020

Netto-omzet

Kostprijs van de omzet

Brutomarge

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Groepsresultaat na belastingen

Aandeel derden in resultaat

Resultaat na belastingen

26.379.535

6.278.677

10.599.370

33.146.641

399.548

-1.070.578

191.407.108

99.416.265

91.990.843

76.404.223

15.586.620

-671.030

14.915.590

-2.954.854

11.960.736

1.304.954

13.265.690

-6.359.086

6.906.604

24.651.692

6.106.604

9.161.129

33.543.868

414.246

-1.174.563

164.792.014

80.243.095

84.548.919

73.463.293

11.085.626

-760.317

10.325.309

-1.667.644

8.657.665

1.093.156

9.750.821

-4.696.276

5.054.545
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algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 BW.

activiteiten

De activiteiten van Coöperatie Topigs U.A en haar dochter-

maatschappijen., statutair gevestigd te Vught, Helvoirtseweg 

227, bestaan voornamelijk uit het creëren van een zo hoog mo-

gelijke genetische vooruitgang in varkens voor de leden van de 

Coöperatie en haar afnemers. De vennootschap is geregi-

streerd bij de kamer van koophandel onder nummer 16022911.

vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, opnieuw gerubriceerd 

om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. 

gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het manage-

ment oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grond-    

slagen en de gerapporteerde waarde van activa, verplichtin-

gen, baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onder-  

liggende veronderstellingen worden voortdurend beoor-

deeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in 

de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekom-

stige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

operational lease

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan 

waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan het 

eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze 

leasecontracten worden verantwoord als operationele lease. 

Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen 

vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

toepassing van artikel 2:402 bw

De financiële gegevens van Coöperatie Topigs U.A. zijn in de 

geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Daarom vermeldt de 

enkelvoudige winst-en-verliesrekening van Coöperatie Topigs 

U.A. conform artikel 2:402 BW slechts het aandeel in het 

resultaat na belastingen van ondernemingen waarin wordt 

deelgenomen en het overige resultaat na belasting.

verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aange-

merkt waarover overheersende zeggenschap, gezamen-

lijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeg-

genschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 

verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, ande-

re sleutelfunctionarissen in het bestuur van Coöperatie 

Topigs U.A. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen wor-

den toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toe-

gelicht de aard en de omvang van de transactie en ande-

re informatie die nodig is voor het verschaffen van het 

inzicht.

grondslagen voor consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële ge-  

gevens van Coöperatie Topigs U.A. en haar groepsmaatschap-

pijen. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin 

Coöperatie Topigs U.A. een meerderheidsbelang heeft, of 

waarin op een andere wijze een overwegende invloed wordt 

uitgeoefend. 

De niet geconsolideerde deelneming Topigs Norsvin France 

SaS is een zuivere joint venture, waarin de beide participan-

ten gemeenschappelijk het beleid bepalen en er derhalve 

geen overheersende zeggenschap is. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schul-

den, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de bin-

nen de Groep gemaakte winsten. De Groepsmaatschappijen 

zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang 

van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

Voor een overzicht van de geconsolideerde Groepsmaat-

schappijen wordt verwezen naar de toelichting op de enkel-

voudige jaarrekening onder financiële vaste activa. 

De grondslagen voor consolidatie zijn ongewijzigd ten op-

zichte van vorig jaar.

acquisities en desinvesteringen van groepsmaat-

schappijen

Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de 

identificeerbare activa en passiva van de overgenomen 

vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaar-  

rekening. De overnamedatum is het moment dat over-

heersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de 

desbetreffende vennootschap. De verkrijgingsprijs bestaat 

uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is over-

eengekomen voor de verkrijging van de overgenomen on-

derneming vermeerderd met eventuele direct toerekenba-

re kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het net-

tobedrag van de reële waarde van de identificeerbare   

activa en passiva wordt het meerdere als goodwill geacti-

veerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrij-

gingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële waar-

de van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt 

het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passief-

post opgenomen. 

De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, 

blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat 

zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het 

moment dat de beslissende zeggenschap wordt overge-

dragen.

Toelichting
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algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering 

van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op 

historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, 

worden activa en passiva opgenomen tegen historische 

kostprijs, vervaardigingsprijs of reële waarde. De opbreng-

sten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop 

zij betrekking hebben.

De jaarrekening is opgesteld in Euro’s.

grondslagen voor de omrekening van 

vreemde valuta

De uit transacties in vreemde valuta voortvloeiende kosten 

en opbrengsten, respectievelijk vorderingen en schulden, 

worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum, 

respectievelijk balansdatum. 

Koersverschillen worden onder de financiële baten of lasten 

ten gunste respectievelijk ten laste van de winst-en-verlies-

rekening over de per balansdatum afgesloten verslagperiode 

gebracht.

De in vreemde valuta luidende balans van zelfstandige buiten- 

landse deelnemingen wordt omgerekend tegen de koers per 

balansdatum. De in vreemde valuta uitgedrukte winst-en-

verliesrekening van zelfstandige buitenlandse deelnemingen 

wordt omgerekend tegen de gemiddelde koers gedurende 

de verslagperiode. 

Koersverschillen als gevolg van omrekening van buitenland-

se deelnemingen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste 

van het eigen vermogen van Coöperatie Topigs U.A. gebracht. 

Hetzelfde geldt voor omrekeningsverschillen op concern-   

leningen die beschouwd worden als een uitbreiding van de 

netto investering in de buitenlandse deelneming.

immateriële vaste activa

kosten van rechten van intellectueel eigendom

Hieronder zijn begrepen aangekochte licentierechten die 

worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en recht geven 

op toekomstige royalty inkomsten, alsmede de varkensrech-

ten. Het geactiveerde bedrag wordt volgens de lineaire me-

thode afgeschreven in 5 tot 20 jaar. 

goodwill

Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen de 

verkrijgingsprijs van de deelnemingen, vermeerderd met di-

rect aan de acquisitie toerekenbare kosten en de netto ver-

mogenswaarde op het moment van verkrijging verminderd 

met de afschrijvingen. De geactiveerde goodwill wordt line-

air afgeschreven in 6 of 10 jaar. 

materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en terreinen, machines en installaties en 

andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen ver-

krijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bij-

zondere waardeverminderingen. De waarde van de materiële 

vaste activa bestaat uit de inkoopprijs en kosten die rechtstreeks 

toerekenbaar zijn aan het gebruiksklaar maken van de activa. 

Afschrijvingen zijn afgestemd op de verwachte toekomstige ge-

bruiksduur van het actief, hierbij wordt rekening gehouden met 

een restwaarde. De restwaarde van gebouwen varieert tussen 

16% en 44% afhankelijk van het onderliggende actief. Op terrei-

nen wordt niet afgeschreven. De waarde van gekochte fokdie-

ren is gebaseerd op verkrijgingprijs, de waarde van in eigen be-

heer gefokte dieren wordt gebaseerd op kostprijs. De afschrij-

vingen worden berekend als een percentage over de verkrijging-

prijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 

levensduur en rekening houdend met een restwaarde.

De afschrijvingspercentages die worden gehanteerd zijn:

Bedrijfsgebouwen 3% - 5%

Verbouwingen 3% - 20%

Bestrating en hekwerk 5% - 20%

Machines en installaties 5% - 20%

Fokvarkens 67% - 100%

Andere vaste bedrijfsmiddelen 10% - 33,3%

De verwachte levensduur van de fokvarkens (12-18 maan-

den) is gebaseerd op de gemiddelde levensduur van de fok-

varkens in het fokprogramma. Deze verwachte levensduur is 

in lijn met de werkelijke leeftijd van de per balansdatum aan-

wezig fokvarkens (zeugen en beren).

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij 

de gebruiksduur van het actief verlengen. Bij activering 

wordt de componentenmethode toegepast.

financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke 

en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden ge-

waardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis 

van de netto vermogenswaarde. 

Bij de bepaling van de netto vermogenswaarde worden de 

waarderingsgrondslagen van Coöperatie Topigs U.A. gehan-

teerd. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis 

wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijging-

prijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere 

waardeverminderingen. 

Leningen verstrekt aan niet-geconsolideerde deelnemingen 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, 

onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De ove-

rige financiële vaste activa worden tegen nominale waarde 

c.q. verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde gewaardeerd. 

bijzondere waardeverminderingen

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er 

aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke 

indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 

het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 

realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, 

wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom 

genererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de 

boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de op-

brengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waarde-

verminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de 

boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan 

een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is wordt 

de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve 

markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als 

marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt 

een inschatting gemaakt van de toekomstige netto 

kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kas-

stroom genererende eenheid en vervolgens worden deze 

kasstromen contant gemaakt.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waarde-

vermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer 

bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boek-

waarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld  

dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen 

bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn 

verantwoord.

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de vennoot-

schap op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen 

zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financi-

eel actief of een groep van financiële activa. Bij objectieve 

aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen be-

paalt de vennootschap de omvang van het verlies uit hoofde 

van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit 

direct in de winst-en-verliesrekening.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamorti-

seerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waarde-

vermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde 
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van het actief en de best mogelijke schatting van de toekom-

stige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve ren-

tevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eer-

ste verwerking van het instrument. Het waardeverminde-

ringsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden 

teruggenomen indien de afname van de waardeverminde-

ring verband houdt met een objectieve gebeurtenis na af-

boeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het be-

drag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamor-

tiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen 

sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardeverminde-

ring. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verlies-

rekening verwerkt. Bij een investering in eigen-vermogensin-

strumenten gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang 

van de bijzondere waardevermindering bepaald als het ver-

schil tussen de boekwaarde van het financiële actief en de 

best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, 

contant gemaakt tegen de actuele vermogenskostenvoet 

voor een soortgelijk financieel actief. Het bijzondere-waarde-

verminderingsverlies wordt slechts teruggenomen indien er 

aanwijzingen zijn dat een in voorgaande jaren in de jaarreke-

ning verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering niet 

meer aanwezig is of veranderd is.

voorraden

De voorraden/fokdieren worden gewaardeerd tegen verkrij-

gingprijs, vervaardigingsprijs, of lagere opbrengst-waarde. 

Uitgangspunt is dat de FIFO-methode (First in First out) 

wordt gehanteerd. De opbrengstwaarde is de geschatte ver-

koopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkos-

ten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt reke-

ning gehouden met de incourantheid van de voorraden.

vorderingen

Handelsvorderingen en overige vorderingen worden initieel 

gewaardeerd tegen de reële waarde. Na de eerste opname 

worden vorderingen verantwoord op basis van geamorti-

seerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde en 

zo nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaar-

heid. De voorziening voor oninbaarheid wordt individueel 

bepaald indien er objectieve aanwijzingen zijn dat de Groep 

niet in staat zal zijn om het volledige bedrag van de vorde-

ring te incasseren. 

liquide middelen

Liquide middelen betreffen kasgelden, banksaldi, cheques 

en deposito’s met een looptijd korter dan 12 maanden. De li-

quide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter 

vrije beschikking van de vennootschap. De waarderings-

grondslag is de nominale waarde. 

minderheidsbelang derden

Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het 

aandeel van derden in de netto vermogenswaarde, zoveel 

mogelijk bepaald in overeenstemming met de waarderings-

grondslagen van Coöperatie Topigs U.A. Wanneer de betref-

fende groepsmaatschappij een negatieve waarde heeft, 

wordt deze negatieve waarde niet toegerekend aan het min-

derheidsbelang, tenzij de minderheidsbelanghebbenden een 

feitelijke verplichting hebben en in staat zijn om de verliezen 

te verrekenen.

voorzieningen

Een voorziening wordt verwerkt wanneer sprake is van een 

in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting voor de Groep 

als gevolg van een gebeurtenis uit het verleden en het waar-

schijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is. Voorzieningen, met 

uitzondering van latente belastingen, worden gewaardeerd 

tegen de contante waarde van de toekomstige kasstromen. 

Indien verwacht wordt dat de noodzakelijke uitstroom van 

middelen geheel dan wel gedeeltelijk wordt vergoed door 

een andere partij, zal deze vergoeding slechts worden ver-

antwoord wanneer het vrijwel zeker is dat zij zal worden 

ontvangen wanneer de verplichting wordt afgewikkeld. De 

vergoeding zal in dat geval worden verantwoord als een   

separaat activum. 

latente belastingen

Voor zover fiscale waarderingen afwijken van de in deze 

jaarrekening vermelde waarderingsgrondslagen en daaruit 

uitgestelde belastingvorderingen en/of -verplichtingen voort- 

vloeien, wordt hiervoor een vordering of voorziening voor la-

tente belastingen opgenomen, berekend op basis van reële 

belastingpercentages. Waardering vindt plaats tegen con-

tante waarde (of nominale waarde). 

Latente belastingvorderingen worden alleen gewaardeerd 

indien in redelijkheid mag worden aangenomen dat realisa-

tie te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Als actieve en pas-

sieve belastinglatenties in de toekomst gesaldeerd kunnen 

worden verrekend dan zijn deze in de jaarrekening ook ge-

saldeerd opgenomen. 

pensioenen

Coöperatie Topigs U.A. is voor de werknemers van de Neder-

landse vennootschappen aangesloten bij het Bedrijfstak- pen-

sioenfonds voor de Landbouw en past samen met andere 

ondernemingen de door dit bedrijfstakpensioenfonds uitge-

voerde pensioenregeling toe. De over het boekjaar verschul-

digde premies worden als kosten verantwoord. Voor per ba-

lansdatum nog niet betaalde premies wordt een reservering 

opgenomen. Aangezien deze verplichtingen een kortlopend 

karakter hebben, worden deze gewaardeerd tegen de nomi-

nale waarde. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen 

als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt 

of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Alle 

personeelsleden nemen deel aan deze pensioenregeling die 

zich kenmerkt als een toegezegde pensioen-  regeling. De ri-

sico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrende-

ment op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toe-

komstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het 

pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in 

een in de balans opgenomen voorziening. Deze pensioenre-

geling wordt in de jaarrekening verwerkt als zou er sprake 

zijn van een toegezegde bijdrageregeling, omdat de 

Coöperatie in geval van een tekort bij het pensioenfonds 

niet de verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende 

bedragen anders dan hogere toekomstige premies. De be-

leidsdekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds be-

draagt ultimo 2020 87,2% (2019: 94,3%). De salarisgrond-

slag is middelloon. Indexatie heeft al enkele jaren niet meer 

plaatsgevonden gezien de beleidsdekkingsgraad van BPL.

In enkele buitenlandse deelnemingen zijn pensioenregelin-

gen van kracht welke alle zijn verwerkt als zou er sprake zijn 

van een toegezegde bijdrageregeling met uitzondering van 

Italië en Griekenland. 

overige voorzieningen

De overige voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de con-

tante waarde van de toekomstige kasstromen. 

langlopende en kortlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgeno-

men met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De 

kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van 

maximaal één jaar.

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden 

initieel gewaardeerd tegen de reële waarde. De direct aan 

de leningen toe te rekenen transactiekosten worden in min-

dering gebracht van de lening en over de looptijd ten laste 

van de winst en verliesrekening gebracht, Na de eerste op-

name worden deze gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. 
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algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto 

omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te 

rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtne-

ming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is 

gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in 

het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de ver-

slagperiode waarop deze betrekking hebben. 

netto-omzet

De onderneming rekent de opbrengst van verkopen tot de 

netto-omzet wanneer er  overtuigend bewijs is van een ver-

koopovereenkomst, wanneer levering heeft plaatsgevonden, 

de prijs is vastgesteld of bepaalbaar is en er redelijke zeker-

heid bestaat dat de verkoopprijs inbaar is. Normaal gespro-

ken wordt aan deze criteria voldaan op het moment dat het 

product of de dienst geleverd is en acceptatie, indien vereist, 

verkregen is. Er wordt onderscheid gemaakt in omzet fok-

varkens, omzet inseminaties en inseminatiematerialen, om-

zet licenties/royalty’s en overige opbrengsten. Omzet uit 

royalty’s wordt toegerekend aan het jaar waarop de omzet 

betrekking heeft met inachtneming van bepalingen in de 

contracten op basis waarvan royalty omzet wordt gege-   

nereerd.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit ver-

koop en levering van goederen en diensten, zoals hierboven 

genoemd,  onder aftrek van kortingen en bonussen en van 

over de omzet geheven belastingen.

Exploitatiesubsidies dienen ten gunste van de winst- en ver-

lies rekening te worden gebracht ten laste waarvan de ge-

subsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten 

zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorge-

daan.

kostprijs van de omzet

Hieronder zijn begrepen de direct aan de netto-omzet 

toerekenbare kosten. Deze worden gewaardeerd tegen de 

uitgaafprijs. 

lonen en salarissen

Hieronder worden opgenomen de lonen en salarissen van 

de bij de ondernemingen werkzame of werkzaam geweest 

zijnde personeelsleden welke verband houden met het 

verslagjaar. 

sociale lasten

Hieronder worden opgenomen de door de werkgever 

verschuldigde bijdragen uit hoofde van sociale wetgeving en 

belastingwetgeving met betrekking tot lonen en salarissen, 

alsmede de pensioenlasten en andere sociale lasten m.b.t. 

het personeel. 

afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde 

van de betreffende immateriële en materiële vaste activa. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over 

de verkrijgingprijs volgens de lineaire methode op basis van 

de economische levensduur en rekening houdend met een 

restwaarde. 

overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten omvatten kosten die ten laste van het 

jaar komen en die niet  rechtstreeks  zijn toe te rekenen aan 

de kostprijs van de verkochte goederen en diensten. 

financiële baten en lasten 

rente baten en lasten

De betaalde en ontvangen rente wordt tijdsevenredig 

verantwoord, rekening houdend met de effectieve rente-

voet van de betrokken activa en passiva. Bij de admini-

stratieve verwerking van rentelasten worden de erkende 

transactiekosten voor ontvangen leningen in aanmerking 

genomen.

koersverschillen

Koersverschillen die ontstaan bij de afwikkeling van 

monetaire posten worden in de winst- en verliesrekening 

opgenomen in de periode dat ze zich voordoen, tenzij ze 

afgedekt  zijn. 

belastingen over het resultaat

De belastingen over de resultaten omvatten zowel de op korte 

termijn te verrekenen belastingen als de latente belastingen, 

rekening houdend met fiscale faciliteiten en niet-aftrekbare 

kosten. Op winsten worden geen belastingen in mindering 

gebracht, indien en voor zover compensatie van deze winsten 

met in voorgaande jaren geleden verliezen mogelijk is.

Op verliezen worden belastingen in mindering gebracht, in-

dien compensatie met in voorgaande jaren behaalde winsten 

mogelijk is en dit leidt tot belastingrestitutie. Tevens worden 

belastingen in mindering gebracht, indien redelijkerwijs mag 

worden aangenomen dat compensatie van verliezen met toe-

komstige winsten mogelijk is. 

aandeel in het resultaat van ondernemingen 

waarin wordt deelgenomen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin 

wordt deelgenomen omvat het aandeel van de Groep in de 

resultaten van deze deelnemingen. 

De resultaten van deelnemingen, welke gedurende het 

boekjaar zijn verworven of afgestoten, worden vanaf het 

verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van af-

stoting verwerkt in het resultaat van de Groep. 

financiële instrumenten

Financiële instrumenten betreffen zowel primaire financiële 

instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als derivaten. 

Voor de waarderingsgrondslagen van primaire financiële in-

strumenten wordt verwezen naar de grondslagen van de 

respectievelijke posten van deze jaarrekening. 

kostprijs hedge-accounting

Er wordt geen hedge accounting toegepast, omdat de on-

derneming geen gebruik maakt van financiële instrumenten. 

kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirec-

te methode. In de opstelling wordt de cash flow, die bestaat 

uit het resultaat na belastingen vermeerderd met de afschrij-

vingslasten afzonderlijk gepresenteerd. 

Uitgekeerde dividenden worden opgenomen onder de kas-

stroom uit financieringsactiviteiten. 

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is 

opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, 

voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geld-

middelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig 

zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmid-

delen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in 

het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 

leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract 

zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing 

als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en 

voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als 

een uitgave uit operationele activiteiten.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen 

worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activitei-

ten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflos-

sing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. Kasstromen 

in vreemde valuta worden omgerekend in een geschatte ge-

middelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven 

uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden 

aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de li-

quide middelen.

Grondslagen voor resultaatbepaling
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materiële vaste activa

De samenstelling van de materiële vaste activa is als volgt:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen € 22.072.335 

Machines en installaties € 4.612.123

Fokvarkens € 6.842.742

Overige vaste bedrijfsmiddelen € 2.818.047

Stand per 31 december 2020 € 36.345.247

financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bestaan uit langlopende vorderin-

gen en een actieve belastinglatentie (samen  Euro 3.808.275) 

en uit niet geconsolideerde deelnemingen (Euro 5.024.447). 

Het verloop van deze  deelnemingen kan als volgt nader 

worden gespecificeerd:

Stand per 1 januari 2020 € 3.618.522

Investeringen, desinvesteringen & dividend € 100.971 

Aandeel resultaat 2020 € 1.304.954

Stand per 31 december 2020 € 5.024.447 

eigen vermogen

Stand per 1 januari 2020 € 35.583.649 

Resultaat 2020 € 6.906.604

Valutakoersverschillen € -1.520.475

Stand per 31 december 2020 € 40.969.778  

voorzieningen

Betreft de volgende voorzieningen:

Latente vennootschapsbelasting € 799.964 

Pensioenen € 367.396

Overige voorzieningen € 1.572.172 

Stand per 31 december 2020 € 2.739.532 

Onder de overige voorzieningen zijn bedragen opgenomen 

voor verwachte kosten met betrekking tot claims, herstruc-

turering en milieurisico’s. 

langlopende schulden

Euro 409.915 heeft een resterende looptijd langer dan 5 jaar. 

Euro 11.660.267 heeft een resterende looptijd tussen 1 en 5 

jaar. De langlopende schulden bestaan uit schulden ver-

strekt door kredietinstellingen, participanten in deelnemin-

gen en overige leningen.

De schulden aan kredietinstellingen omvatten banklenin-

gen van in totaal Euro 9.962.429 (2019: Euro 11.367.408). 

In Nederland zijn de bankleningen verstrekt door 

Rabobank. De Coöperatie heeft de bank zekerheden ver-

strekt die tevens gelden voor het rekening-courant krediet. 

In het buitenland zijn door diverse banken leningen ver-

strekt. De rentepercentages variëren van 1,8% tot 10,7%, 

afhankelijk van het land waarin de leningen zijn opgeno-

men. 

kortlopende schulden

De kortlopende schulden aan kredietinstellingen omvat-

ten aflossingsverplichtingen op langlopende leningen 

van Euro 2.107.753 en bankkredieten. In Nederland be-

schikt de Groep over een vaste kredietfaciliteit van Euro 

7.000.000. Buiten Nederland beschikken groepsmaat-

schappijen in Italië, Spanje, Portugal, Canada en USA 

over kredietfaciliteiten. De totaal beschikbare faciliteit per 

31 december 2020 in het buitenland is Euro 3.303.005. 

Interest percentages variëren van 0,4% tot 5,25% afhan-

kelijk per land. 

niet in de balans opgenomen verplichtingen

garanties

Er zijn door de Coöperatie geen bankgaranties afgegeven. 

meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn lease en huurverplichtingen aangegaan ter zake 

van auto’s en productie- en kantoorlocaties en een on-

derhoudscontract voor CT scanner. Deze leaseverplich-

tingen bedragen Euro 1.690.897. Hiervan is Euro 746.849 

verschuldigd binnen een jaar, Euro 950.048 binnen twee 

tot vijf jaar en Euro nil langer dan vijf jaar. Deze huur-

verplichtingen bedragen Euro 11.510.828. Hiervan is 

Euro 3.620.718 verschuldigd binnen een jaar, Euro 

5.032.345 binnen twee tot vijf jaar en Euro 2.857.765    

langer dan vijf jaar. 

andere niet in de balans opgenomen verplichtingen

Topigs Norsvin bedrijven zijn verplichtingen aangegaan tot 

afname van fokvarkens tot een bedrag van Euro 5.421.000 

binnen een jaar, Euro 10.405.000 binnen twee tot vijf jaar 

en Euro 536.000 langer dan vijf jaar. De totale verplichting 

bedraagt Euro 16.362.000.

financieel risicobeheer

Het risicomanagement omvat beheersing van de bedrijfsac-

tiviteiten op lange termijn en het voor zo ver mogelijk miti-

geren van de hiermee samenhangende bedrijfsrisico’s. 

Risicomanagement is een continu proces dat gezien de we-

reldwijde spreiding van de activiteiten doorlopend de aan-

dacht heeft binnen de organisatie. 

Specifieke risico’s die de bedrijfsvoering en financiële posi-

tie van de Groep nadelig kunnen beïnvloeden zijn onder 

andere veterinaire risico’s, kredietrisico, liquiditeitsrisico en 

marktrisico’s, waaronder veranderingen in marktprijzen als 

rentetarieven, valutakoersen, prijzen voor grondstoffen 

voor diervoeding en vleesprijzen. De Groep houdt geen te-

goeden aan om te speculeren op koersveranderingen en 

streeft ernaar om valutakoersrisico’s zoveel mogelijk te 

voorkomen.

Nadere toelichting op de posten van de

geconsolideerde balans per 31 december 2020
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netto omzet

De netto-omzet kan als volgt gesplitst worden naar de 

volgende geografische gebieden (in Euro’s):

Nederland € 20.600.043

Europese landen en Rusland  € 78.131.943

Noord en Zuid-Amerika € 82.511.021

Azië  € 10.164.101

Totaal € 191.407.108

belastingen

De effectieve belastingdruk 2020 wijkt af van de effectieve 

belastingdruk 2019 hetgeen te wijten is aan het feit dat in 

2019 in Spanje, Italië en Brazilië  substantiële actieve belas-

tinglatenties zijn opgenomen (bate).

Deels niet opgenomen latente belastingvorderingen hebben 

vooral betrekking op door groepsmaatschappijen gereali-

seerde verliezen. Het totale bedrag aan beschikbare verlie-

zen voor voorwaartse verliescompensatie bedraagt per       

31 december 2020 circa Euro 22,9 miljoen (2019: Euro 26,0 

miljoen). 

Voor circa Euro 15,9 miljoen is het onvoldoende waarschijn-

lijk dat deze in de overzienbare toekomst gebruikt zullen 

kunnen worden voor verrekening met fiscale winst dat dit 

een actieve belastinglatentie rechtvaardigt. Het betreft hier 

voornamelijk verliezen in USA (Euro 14,9 miljoen), Brazilië 

(Euro 0,8 miljoen), waarvan op basis van het budget 2021 en 

de verder toekomstige resultaten gebaseerd op de master-

plannen verrekening binnen de termijnen niet waarschijnlijk 

wordt geacht. 

Voor historische verliezen ten bedrage van Euro 7,0 miljoen 

(2019: Euro 8,2 miljoen) wordt verwacht dat deze in de toe-

komst gebruikt kunnen worden voor verrekening met fiscale 

winst. Dit betreft met name verrekenbare verliezen van de 

fiscale eenheid Topigs Norsvin Holding BV. Met betrekking 

tot de USA zijn alle boekjaren verliesgevend , tevens is er 

voor 2021 een verlies gebudgetteerd. Op basis van belas-

tingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn 

als verrekening plaats gaat vinden en op basis van fiscale re-

gelgeving die ultimo 2020 geldt is een bedrag aan te verre-

kenen belasting beschikbaar van Euro 1.561.991. 

Coöperatie Topigs heeft Euro 1.561.991 van dit bedrag ver-

antwoord onder de langlopende vorderingen. De termijn 

waarbinnen fiscale verliezen kunnen worden aangewend 

voor verrekening met toekomstige winsten is per land 

anders en op basis van lokale fiscale wetgeving varieert dit 

tussen de 3 en 20 jaar. In Brazilië en USA  blijven verliezen, 

onder voorwaarden, onbeperkt verrekenbaar.

personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2020 bedroeg het gemiddelde 

aantal werknemers bij de Groep, omgerekend naar voltijd 

dienstverband (FTE), 622 personen (2019: 586 personen). 

Hiervan zijn 464 medewerkers werkzaam buiten Nederland 

(2019: 430). 

De verdeling naar categorie is als volg:

Algemeen en administratief  84

Verkoop en marketing 152

Onderzoek en ontwikkeling 64

Productie 322

Totaal 622

Nadere toelichting op de posten van de

geconsolideerde winst- & verliesrekening over 2020
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Controleverklaring
van de onafhankelijke accountant

Aan: de ledenraad van Coöperatie Topigs U.A.

Verklaring over de samengevatte financiële overzichten over 2020
ons oordeel
Naar ons oordeel zijn de bijgaande samengevatte financiële overzichten over 2020 van Coöperatie Topigs U.A., 
in alle van materieel belang zijnde aspecten, consistent met de gecontroleerde jaarrekening, in overeenstemming 
met de grondslagen zoals beschreven in de samengevatte toelichtingen op de geconsolideerde balans per   
31 december 2020 en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020.

de samengevatte financiële overzichten
De samengevatte financiële overzichten die zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening over 2020      
van Coöperatie Topigs U.A. te Vught (‘de vennootschap’) bestaan uit:

• De geconsolideerde balans per 31 december 2020;
• De geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020;
• De samengevatte toelichtingen op de financiële overzichten.

De samengevatte financiële overzichten bevatten niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van                 
Titel 9 Boek 2 BW. Het kennisnemen van de samengevatte financiële overzichten kan dan derhalve niet in               
de plaatst treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Coöperatie Topigs U.A. en 
onze controleverklaring daarbij.

De gecontroleerde jaarrekening en de samengevatte financiële overzichten bevatten geen weergave van 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring bij de gecontroleerde 
jaarrekening.

de gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de jaarrekening in onze controleverklaring van 13 april 2021.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte financiële overzichten
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte financiële overzichten in 
overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de samengevatte toelichtingen op de 
geconsolideerde balans per 31 december 2020 en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020.

Onze verantwoordelijkheden 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte financiële overzichten 
op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële 
overzichten’.

Breda, 28 mei 2021
PricewaterhouseCoopers Accountants n.v.

drs. A. de Wit RA


