
Bedrijfskundig 
advies in de 
agrarische 
sector

Uw bedrijfsvoering optimaliseren, bedrijfsplannen 
opstellen en tegelijkertijd rekening houden met alle 
relevante wet- en regelgeving. Als ondernemer in de 
agrarische sector moet u van veel markten thuis zijn. 
En in veel gevallen heeft u zelf de kennis in huis om 
de koers van uw bedrijf te kunnen bepalen. Maar soms 
heeft u hulp nodig die u helpt door te ontzorgen. 
De bedrijfskundige adviseurs van Alfa Accountants 
en Adviseurs staan graag voor u klaar.

Alfa is er niet alleen maar om uw jaarrekening op te stellen
of uw fiscale aangifte goed en op tijd in te dienen. Advisering 
op bedrijfskundig terrein is een van onze andere specialisaties. 
Onze bedrijfskundige adviseurs van Alfa hebben alle kennis 
die u van een ervaren adviseur mag verwachten, plus 
veel ervaring in de agrarische sector. We staan door onze 
achtergrond met beide benen in de praktijk en kennen 
de sector als geen ander. Door onze expertise zijn wij uw 
gesprekspartner bij de ontwikkeling van uw bedrijf. Want 
onze bedrijfskundig adviseurs van Alfa hebben dezelfde 
uitdaging als u: úw onderneming optimaal laten renderen. 



Alfa Accountants en Adviseurs
Agro Business Park 85-87
6708 PV Wageningen
088 2531000
wageningen@alfa.nl

Zó dichtbij is Alfa!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met ons hoofdkantoor:  

Ondernemen is vooruitkijken
Plannen maken voor de toekomst is de basis voor 
succesvol ondernemen. Om te kunnen anticiperen op 
toekomstige ontwikkelingen is een goed ondernemings- 
plan van groot belang. Dat plan zorgt immers voor een 
stabiele basis voor uw bedrijf. Het plan stelt u in staat 
sterker te staan in gesprekken met bijvoorbeeld een bank. 
Door vooraf doelen te stellen en helder te beschrijven wat 
en hoe u iets wilt bereiken, zorgt u voor een duidelijk en 
helder bedrijfsbeleid. Onze adviseurs helpen u graag bij 
het beoordelen van uw plannen en het verwoorden ervan.

Leer van het verleden
Uw administratie is de basis voor heel bruikbare stuur-
kengetallen. Door analyse van uw technische en financiële 
resultaten kunt u uw bedrijfsvoering optimaliseren. 
Speciaal hiervoor heeft Alfa het Bedrijfs Analyse Systeem 
(BAS) 3.0 ontwikkeld. BAS 3.0 levert managementinforma-
tie voor ondernemers met melkvee, varkens, pluimvee en 
vleeskalveren of met een tuinbouw- of akkerbouwbedrijf. 
Ook kunt u uw eigen kengetallen vergelijken met groeps-
gemiddelden of een prognose van uw bedrijfsresultaten 
maken.

Liquiditeitsbewaking
Als ondernemer wilt u vooruit. Soms gaat dat gepaard 
met flinke investeringen, met alle risico’s van dien. Juist 
dan is het verstandig om financieel gezien een vinger 
aan de pols te houden. Onze adviseurs zorgen voor 
een strakke liquiditeitsbewaking. Periodiek brengen
zij uw behaalde en te verwachten resultaten in kaart. 
Hiermee krijgt u inzicht en kunt u tijdig de juiste 
maatregelen nemen.

Bedrijfsopvolging
Vroeg of laat krijgen veel ondernemers met bedrijfsopvol- 
ging te maken. Dit hele traject duurt al snel vijf tot tien 
jaar. Bij Alfa kunt u rekenen op een gefaseerde aanpak, 
waarbij de diverse specialisten (accountants, fiscalisten
en bedrijfskundigen) nauw met elkaar samenwerken. 
Samen met u stellen we vroegtijdig een stappenplan op, 
zodat de bedrijfsovername geleidelijk en in goed overleg 
tussen alle partijen verloopt. Bedrijfsopvolging is altijd
maatwerk en verdient deskundige begeleiding.

Samenwerking met andere bedrijven
Steeds meer bedrijven zien voordelen in samenwerking. 
Dit kan door bijvoorbeeld samen met uw buurman te 
investeren in machines. Andere bedrijven integreren hun 
complete bedrijfsvoering weer, om zo te profiteren van 
schaalvoordelen of de arbeidsefficiency te verbeteren. 
Bij samenwerking is het belangrijk heldere afspraken 
te maken. Onze bedrijfskundig adviseurs nemen een 
objectieve plaats in tijdens de besprekingen en leggen 
afspraken goed vast.
 
Juridisch advies
Als agrariër heeft u een behoorlijk juridisch inzicht nodig 
om te kunnen ondernemen. Pachtcontracten, productie- 
rechten en vergunningen zijn voorbeelden van juridische 
zaken waarmee u wellicht te maken heeft. Onze bedrijfs- 
kundig adviseurs van Alfa zijn u graag van dienst op deze 
terreinen. Bijvoorbeeld door het opstellen, afsluiten en 
beoordelen van koop- en pachtcontracten. Ook kunnen wij 
u adviseren bij de aankoop van productierechten. Onze 
adviseurs volgen de ontwikkelingen op het gebied van 
ruimtelijke ordening en milieu op de voet. Zo is uw bedrijfs-
kundig adviseur in staat snel en efficiënt de mogelijkheden 
en knelpunten voor uw bedrijf in kaart te brengen.
 
Bedrijfskundig advies, iets voor u?
Heeft u een positieve indruk gekregen van wat onze 
bedrijfskundig adviseurs voor u en uw bedrijf kunnen 
betekenen? Op iedere vestiging van Alfa staat een 
bedrijfskundig adviseur voor u klaar. 

Disclaimer
Dit leaflet is zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de uitgave 
kan Alfa geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden 
of onvolledigheden. Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud van 
deze leaflet is toegestaan met bronvermelding. 

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie voor 
het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector met 28 
vestigingen door heel Nederland. U zit bij Alfa aan tafel met 
ervaren adviseurs en accountants die de praktijk goed kennen. 
Bij Alfa kunt u terecht met al uw vragen over accountancy, 
belastingen, salaris en personeel, subsidies, bedrijfsadvisering 
en financiële dienstverlening. Iedere Alfa-medewerker beschikt 
over deskundigheid, kennis en inzicht voor advies op maat.


