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Bestuursverslag

Algemene informatie

Hemus BV is opgericht door Stichting Hemus. Stichting Hemus wil de omslag naar een natuur-inclusieve
landbouw bevorderen door in de praktijk te experimenteren met de integratie natuur en landbouw, met
biologische landbouw als uitgangspunt. Stichting Hemus en Hemus B.V. werk samen met stichting ERF en
B.V. ERF om deze doelstelling te realiseren.
Vanaf 1 mei 2020 tot en met 1 juli 2021 is het bestuur van Hemus BV gevoerd door de heer A.G.J. Jansen.
Vanaf 1 juli 2021 wordt het bestuur van Hemus BV tijdelijk gevoerd door de heer J. Burgers. Er loopt een
sollicitatieprocedure voor een nieuwe bestuurder.

In 2020-2021 heeft Hemus BV 55 ha grond gepacht van het Flevolandschap. Op deze grond heeft Hemus
BV samen met ERF op innovatieve wijze biologische gewassen geteeld.

Ontwikkelingen teeltseizoen en gewasopbrengsten

In teeltseizoen 2020-2021 teelt Hemus in samenwerking met ERF BV de volgende gewassen: aardappelen,
broccoli, haver, peen, sojabonen en uien. 
Vanaf het begin van het teeltseizoen hebben we te maken met de COVID-19 pandemie. Met inachtneming
van de landelijke maatregelen om de verspreiding van het virus tegen konden alle werkzaamheden, soms
met kleine aanpassingen, op normale wijze worden uitgevoerd.
De kg-opbrengst van de peen en haver viel tegen. De kg-opbrengst van de uien en aardappelen was goed.
Echter de prijs van de aardappelen was lager dan begroting. 

Analyse resultaat

De gezamenlijke teelt met ERF BV heeft geresulteerd in een klein positief resultaat van " 4.500. Deze
opbrengst is niet voldoende om de overige kosten van Hemus BV te dekken. 
Het bedrijfsresultaat bedraagt " -44.756.

Onderzoek en ontwikkeling

Hemus BV doet onderzoek naar innovatieve teeltsystemen zoals strokenteelt en agroforestry. Vanaf 2015 is
ERF al bezig met de ontwikkeling van strokenteelt, een nieuw teeltsysteem om een robuustere gewasgroei te
realiseren. Met robuustere gewasgroei wordt bedoeld dat de gewassen minder vatbaar zijn voor ziekte en
plagen. Er inmiddels voldoende onderzoek uitgevoerd en ervaring opgedaan om te concluderen dat
strokenteelt tot een robuustere gewasgroei leidt. Voor de verdere doorontwikkeling en de kennisdeling van
strokenteelt is door Stichting ERF, Stichting Hemus en Hemus BV opgericht. Stichting Hemus en Hemus BV
blijven op dit onderwerp nauw samenwerken met ERF. Wageningen Univerisity & Research doet de
monitoring in de strokenteelt.  In 2020-2021 is het areaal waarop dit nieuwe teeltsysteem wordt toegepast
uitgebreid van 42 ha naar 110 ha, waarvan 42 ha nu door Hemus BV wordt geëxploiteerd.

Continuïteit

Het vermogen per 30-04-2021 is negatief voor een bedrag van " 52.650. Dit als gevolg van de negatieve
resultaten over de afgelopen jaren. Stichting Erf heeft zich beried verklaard in ieder geval de eerste vijf jaren
de (verlies) financiering, ontwikkelingskosten en mogelijke investeringen te financieren. Dit betekent dat er tot
en met 2024 geen continuïteitsproblemen zijn te verwachten. 

Lelystad, 29 november 2021

J.B. Agri Management Consultancy B.V., namens deze

Dhr. J. Burgers, namens J. Burgers Holding B.V. 

Hemus B.V.
Lelystad
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Jaarrekening



Balans per 30 april 2021
(voor resultaatbestemming)

Activa

30 april 2021 30 april 2020

Vlottende activa

Voorraden  (1)

Veldinventaris 25.181 16.734

Vorderingen

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.323 670
Overige vorderingen en overlopende
activa 1.765 -

3.088 670

Liquide middelen  (2)

Rekening-courant bank 71.308 1.681

99.577 19.085

Hemus B.V.
Lelystad
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Passiva

30 april 2021 30 april 2020

Eigen vermogen  (3)

Geplaatst kapitaal 100 100
Overige reserves -7.994 -
Onverdeeld resultaat -44.756 -7.994

-52.650 -7.894

Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 21.216 1.535
Schulden aan groepsmaatschappijen 66.000 5.000
Overige schulden en overlopende
passiva 65.011 20.444

152.227 26.979

99.577 19.085

Hemus B.V.
Lelystad
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Winst-en-verliesrekening over 2020/2021

2020/2021
25 januari 2019 tot en met 30

april 2020

Opbrengsten  (5)

Akkerbouw  (6) 154.034 -

154.034 -
Kostprijs van de omzet  (7) 108.992 -

Overige bedrijfsopbrengsten  (8) 17.215 -

Bedrijfskosten

Kosten onroerende zaken  (9) 4.800 -
Pacht  (10) 45.553 -
Algemene kosten  (11) 56.297 7.859

106.650 7.859

Bedrijfsresultaat -44.393 -7.859

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (12) -363 -135

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen -44.756 -7.994
Belastingen resultaat - -

Resultaat na belastingen -44.756 -7.994

Hemus B.V.
Lelystad
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens

Naam Hemus B.V.
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Statutaire zetel Lelystad
Nummer Kamer van Koophandel 73807400

Activiteiten

De activiteiten van Hemus B.V. bestaan uit:
a. Het (doen) ontwikkelen van duurzame, vernieuwende vormen van landbouw door integratie van landbouw 
    en natuurbeheer ter bevordering van de biodiversiteit;
b. Het (doen) verwerven, beheren en exploiteren van  gebieden met het oog op duurzame, vernieuwende 
    vormen van biologische landbouw in combinatie met natuurbeheer;
c. Het verspreiden en delen van kennis en ervaring rondom duurzame, vernieuwende vormen van
    (biologische) landbouw in combinatie met natuurbeheer;
d. Het realiseren van een rendabele agrarische bedrijfsvoering op basis vanbiologische landbouw,
    conform de Europese Verordeningen. Teelt van biologische akkerbouwgewassen en 
    vollegrondsgroenten.

Geldeenheid

Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen in dit rapport weergegeven in euro's.

Groepsverhoudingen

De onderneming Stichting Hemus maakt deel uit van een economische eenheid met Hemus B.V. Aan het
hoofd van deze economische eenheid staat Stichting Hemus gevestigd te Lelystad.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW is op de rechtspersoon
van toepassing.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Hemus B.V.
Lelystad
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Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-
methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

Veldinventaris

Veldinventaris wordt gewaardeerd tegen de daaraan bestede directe kosten. 

Op de balans wordt een waarde opgenomen voor onder glas geteelde tuinbouwgewassen. De waarde van
deze gewassen is bepaald op basis van een voor deze gewassen landelijk vastgestelde norm.

Op de balans wordt een waarde opgenomen voor onder glas geteelde tuinbouwgewassen. De waarde van
deze gewassen is bepaald op basis van de per balansdatum voor de gewassen gemaakte kosten. 

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

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

Hemus B.V.
Lelystad
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Opbrengsten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen
en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in
de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.

Hemus B.V.
Lelystad
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Toelichting op de balans per 30 april 2021

Activa

Vlottende activa

1. Voorraden

30-4-2021 30-4-2020

Veldinventaris

Pacht 25.181 16.734

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.323 670

Rekening-courantverhoudingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen op korte termijn 1.765 -

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

2. Liquide middelen

Rekening-courant bank

Bank 71.308 1.681

Hemus B.V.
Lelystad
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Passiva

3. Eigen vermogen

Geplaatst
kapitaal

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat Totaal

Stand per 1 mei 2020 100 -7.994 -7.994 -15.888
Mutatie - - -44.756 -44.756
Onttrekking - - 7.994 7.994

Stand per 30 april 100 -7.994 -44.756 -52.650

30-4-2021 30-4-2020

Geplaatst kapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 100 gewone aandelen nominaal " 1,00 100 100

Het gestorte kapitaal onderging in het verslagjaar geen wijziging.

Voorstel tot bestemming van het resultaat

Volgens artikel 11 van de statuten staat het resultaat ter beschikking van de Algemene Vergadering.

De directie stelt voor het resultaat te verrekenen met de overige reserves.
Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering en zal daarna in de
jaarrekening worden verwerkt.

Hemus B.V.
Lelystad
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4. Kortlopende schulden

30-4-2021 30-4-2020

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 21.216 1.535

Schulden aan groepsmaatschappijen

Stichting Hemus 66.000 5.000

Stichting Hemus

Stand per 1 mei 5.000 -100
Mutaties 61.000 5.100
Rente - -

Stand per 30 april 66.000 5.000

Over de schulden wordt geen rente berekend. Vooralsnog zijn er geen afspraken gemaakt inzake
aflossingen en zekerheden.

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden op korte termijn 26.845 -
Pacht 25.181 16.734
Algemene kosten 12.985 3.710

65.011 20.444

Onder de opgenomen kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één
jaar.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Met betrekking tot de kortlopende schulden ten bedrage van " 152.227 per 30 april zijn geen zekerheden
gesteld.

Hemus B.V.
Lelystad
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020/2021

5. Opbrengsten

2020/2021
25-1-2019 t/m

30-4-2020

6. Akkerbouw

Consumptieaardappelen 20.004 -
Haver 2.467 -
Kool en sla 18.365 -
Sojabonen 39.816 -
Uien 58.946 -
Wortelen 23.542 -
Correctie deelteelt ERF -9.106 -

154.034 -

7. Kostprijs van de omzet

Kosten akkerbouw

Zaden plant- en pootgoed 7.596 -
Overige productgebonden kosten 91.039 -
Keuring- en certificeringkosten 2.258 -
Correctie kosten gewassen in samenwerking 8.099 -

108.992 -

8. Overige bedrijfsopbrengsten

Uitkering betalingsrechten 18.980 -
Overige bedrijfsopbrengsten -1.765 -

17.215 -

Overige bedrijfskosten

9. Kosten onroerende zaken

Huur 4.800 -

10. Pacht

Pacht 45.553 -

11. Algemene kosten

Vergoedingen bestuur 15.634 3.840
Advieskosten 10.362 1.269
Accountants- en administratiekosten 10.250 2.750
Telecommunicatie 970 -
Kantoorkosten 504 -
Overige algemene kosten 18.577 -

56.297 7.859

Financiële baten en lasten

Hemus B.V.
Lelystad
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2020/2021
25-1-2019 t/m

30-4-2020

12. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening-courant bankiers -363 -135

Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur op de hierna vermelde datum.

Lelystad, 29 november 2021.

J.B. Agri Management Consultancy B.V. namens
deze
Namens deze,

Dhr. J. Burgers, namens J. Burgers Holding B.V. 

Hemus B.V.
Lelystad
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Overige gegevens

Hemus #!$!

Lelystad

afgegeven d.d. #&-""-202!
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Controleverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer IBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U.  

Handelsregister 09063021. www.flynth.nl. 

Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.

Jufferenwal 30 
Postbus 432 
8000 AK Zwolle  
telefoon (088) 236 9600 
e-mail Audit@Flynth.nl 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan de aandeelhouder van Hemus B.V.  

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020-2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020-2021 van Hemus B.V. te Lelystad gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Hemus B.V. per 30 april 
2021 en van het resultaat over 2020-2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 30 april 2021;  

2. de winst- en verliesrekening over de periode 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

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

Wij zijn onafhankelijk van Hemus B.V. zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

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

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

" het bestuursverslag;  

" de overige gegevens  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie: 

" met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

" alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.   
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang 
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:   

" het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen 
van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op 
deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang 
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties 
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;  
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" het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
entiteit;  

" het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;  

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

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

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

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

Zwolle,  Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: 
Flynth Audit B.V. 

drs. M.R. Quispel RA 
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Hemus B.V.

Bronsweg 22c

8222 RB  LELYSTAD BIJLAGEN 2020/2021

Specificatie grondgebruik in hectare

ha % ha %
Akkerbouwgewassen
Consumptieaardappelen 6,52 13% - 0%
Gras kopakkers 10,05 20% - 0%
Haver 6,97 14% - 0%
Kool en sla 6,94 14% - 0%
Sojabonen 6,84 14% - 0%
Uien 6,73 13% - 0%
Wortelen 5,95 12% - 0%

Totale oppervlakte 50,00 100% - 0%

Werkelijk Werkelijk
2020-2021 2019-2020



HEMUS B.V.

Bronsweg 22c

8222 RB  LELYSTAD BIJLAGEN 2020/2021

Kengetallen akkerbouw
Begroting Werkelijk Werkelijk
2020/2021 2020/2021 2019/2020

Consumptieaardappelen

Oppervlakte in hectares 8,00 6,52 -

Totaal opbrengst in kg 280.000 235.067 -

Opbrengst uitgedrukt in kg/ha 35.000 36.053 -
Opbrengstprijs per 100 kg in EUR 28,57 14,96 -
Opbrengst uitgedrukt in EUR/ha 10.000 5.393 -
Totaal opbrengst in EUR 80.000 35.161 -
 -/- Mutatie voorraad in EUR - -
 -/- Correctie gezamelijke teelt  in EUR - 15.157 -
Opbrengst boekjaar in EUR 80.000 20.004 -

Haver

Oppervlakte in hectares - 6,97 -

Totaal opbrengst in kg - 32.480 -

Opbrengst uitgedrukt in kg/ha - 4.660 -
Opbrengstprijs per 100 kg in EUR - 7,60 -

Opbrengst uitgedrukt in EUR/ha - 354 -
Totaal opbrengst in EUR - 2.467 -
 -/- Mutatie voorraad in EUR - - -
 -/- Doorgeschoven meeropbrengst  in EUR - - -
Opbrengst boekjaar in EUR - 2.467 -

Kool en sla

Oppervlakte in hectares 8,00 6,94 -

Opbrengst uitgedrukt in EUR/ha 2.750 2.646 -
Totaal opbrengst in EUR 22.000 18.365 -

Opbrengst boekjaar in EUR 22.000 18.365 -



HEMUS B.V.

Bronsweg 22c

8222 RB  LELYSTAD BIJLAGEN 2020/2021

Begroting Werkelijk Werkelijk
2020/2021 2020/2021 2019/2020

Sojabonen

Oppervlakte in hectares - 6,84 -

Totaal opbrengst in kg - 14.748 -

Opbrengst uitgedrukt in kg/ha - 2.156 -
Opbrengstprijs per 100 kg in EUR - 269,98 -
Opbrengst uitgedrukt in EUR/ha - 5.821 -
Totaal opbrengst in EUR - 39.816 -

Opbrengst boekjaar in EUR - 39.816 -

Uien

Oppervlakte in hectares - 6,73 -

Totaal opbrengst in kg - 194.351 -

Opbrengst uitgedrukt in kg/ha - 28.878 -
Opbrengstprijs per 100 kg in EUR - 106,23 -
Opbrengst uitgedrukt in EUR/ha - 30.679 -

Totaal opbrengst in EUR - 206.468 -

 -/- Correctie gezamelijke teelt  in EUR - 147.522 -
Opbrengst boekjaar in EUR - 58.946 -

Wortelen

Oppervlakte in hectares 8,00 5,95 -

Totaal opbrengst in kg 360.000 107.010 -

Opbrengst uitgedrukt in kg/ha 45.000 17.985 -
Opbrengstprijs per 100 kg in EUR 26,67 22,00 -
Opbrengst uitgedrukt in EUR/ha 12.000 3.957 -
Totaal opbrengst in EUR 96.000 23.542 -

Opbrengst boekjaar in EUR 96.000 23.542 -

Gras klaver

Oppervlakte in hectares 16,00 - -

Opbrengst uitgedrukt in EUR/ha 1.600 - -
Totaal opbrengst in EUR 25.600 - -

Opbrengst boekjaar in EUR 25.600 - -



HEMUS B.V.

Bronsweg 22c

8222 RB  LELYSTAD BIJLAGEN 2020/2021

Begroting Werkelijk Werkelijk
2020/2021 2020/2021 2019/2020

Spinazie

Oppervlakte in hectares 8,00 - -

Totaal opbrengst in kg 144.000 - -

Opbrengst uitgedrukt in kg/ha 18.000 - -
Opbrengstprijs per 100 kg in EUR 30,00 - -
Opbrengst uitgedrukt in EUR/ha 5.400 - -
Totaal opbrengst in EUR 43.200 - -

Opbrengst boekjaar in EUR 43.200 - -

Gras en akkerranden
Oppervlakte in hectares - 10,05

Agroforestry
Oppervlakte in hectares 4,80 -
Opbrengst uitgedrukt in EUR/ha 5.558 - -
Totaal opbrengst in EUR 26.680 - -

Opbrengst boekjaar in EUR 26.680 - -

Totaal (controleberekening)
Oppervlakte in hectares 53 50 -

Opbrengst boekjaar in EUR 293.480 163.140 -

 -/- verrekening gezamelijke teelt ERF (5%) 8.157

 -/- overige opbrengsten gewassen - 949 -

Opbrengst boekjaar in EUR 293.480 154.034 -

Overige opbrengsten - - -
Totaal opbrengst 293.480 154.034 -
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