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Resultaten 2013 en strategie update 
Lochem (NL), 25 maart 2014 



Notificaties en disclaimer 
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PUBLICATIE JAARVERSLAG 2013 
Het jaarverslag 2013 (incl. de jaarrekening)  is  vanaf 25 maart 2014 beschikbaar op de website van ForFarmers (www.forfarmers.eu). 
  
RAPPORTERINGSGRONDSLAGEN  
De jaarcijfers in deze presentatie zijn afgeleid van de jaarrekening 2013 van ForFarmers waarbij Ernst & Young Accountants LLP op 20 maart 2014 een goedkeurende controleverklaring heeft 
verstrekt. De jaarrekening 2013 en de hiervan afgeleide jaarcijfers in deze presentatie zijn opgesteld in overeenstemming met Nederlandse verslaggevingsgrondslagen. Met ingang van het 
boekjaar 2014 zal ForFarmers haar jaarcijfers volledig rapporteren op basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS). 
 
VERGELIJKENDE CIJFERS 2012 
De vergelijkende cijfers over 2012 zijn gepresenteerd op basis van voortgezette activiteiten. Onder voortgezette activiteiten worden verstaan alle activiteiten van ForFarmers exclusief  
deelnemingen in Cefetra B.V. en Probroed B.V. (niet-voortgezette activiteiten). Daar waar het in deze presentatie gaat om vergelijkende 2012 cijfers die betrekking hebben op deze niet-
voortgezette activiteiten wordt dit expliciet aangegeven.  
 
PRO FORMA CIJFERS 2012 
De pro forma cijfers 2012 omvatten de resultaten over het gehele jaar van ForFarmers ervan uitgaande dat de 2012 transacties (aankoop Hendrix en BOCM PAULS, verkoop Cefetra en Probroed) 
allen op 1 januari 2012 waren geëffectueerd. Dit betekent dat de resultaten van de acquisities Hendrix en BOCM PAULS over het gehele jaar 2012 zijn opgenomen en dat de resultaten van de 
verkochte deelnemingen Cefetra B.V. en Probroed B.V. over het gehele jaar 2012 zijn geëlimineerd. Voor een nadere toelichting op deze transacties wordt verwezen naar de toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening. Op de pro-forma cijfers 2012 is geen accountantscontrole toegepast. 
  
TOEZICHT 
Gegeven de vrije verhandelbaarheid van de (certificaten van) aandelen op het huidige externe handelsplatform, staat ForFarmers  onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en 
acteert de onderneming volgens de geldende regels voor effecten-uitgevende ondernemingen. 

 
VERSLAGLEGGINGSSCYCLUS 
Met ingang van het  boekjaar 2014  zal ForFarmers  naast de jaarcijfers ook halfjaarcijfers publiceren.  
 
TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN 
Deze presentatie bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. 
Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", 
''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële 
resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten 
en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in 
de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, 
schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, 
risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het jaarverslag 2013. De 
toekomstgerichte uitspraken in deze presentatie betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of 
verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige 
gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is. 
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• € 2,6 miljard: 
• +29,5% vs. FY-2012; 26,5% door acquisitie-effecten 
• volume-effect: +30,8% 

Omzet* 

• € 387,5 miljoen: 
• + 24,8% vs. 2012, door acquisitie-effecten en sterke 

autonome bijdrage GB (in ponden) 
• negatieve impact hoge volatiliteit grondstofprijzen 

 

Brutowinst* 

• € 43,4 miljoen: 
• -/-14,9% vs. 2012 
• extra toevoeging voorziening dubieuze debiteuren 

ca. € 9 miljoen 
• afwaardering vaste activa € 2,1 miljoen 
• kostenbesparingen door synergie-effecten  

gerealiseerd 
 

Bedrijfsresultaat (EBIT)* 

 
• € 0,136 per aandeel1 : 
• + 18,1% vs. 2012  
• pay-out ratio: 50% (2012: 30%) 

1 voorstel 

Dividend 

 
• Solide financiële uitgangspositie: 
• solvabiliteit  stijgt naar 44,2% 
• werkkapitaal verbetert 
• operationele kasstroom stijgt naar €55,4 miljoen  

Kapitaalstructuur & liquiditeit 

* Uit voortgezette activiteiten 

 
• € 31,1 miljoen:  

• -/- 16,2% vs. 2012 
• daling sterk beïnvloed door eenmalige lasten en 

tijdelijke effecten 
 

Nettowinst* 



Jaar van consolidatie en integratie 
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• introductie één uniform productassortiment 
• kostenbesparingen gerealiseerd en synergie-effecten gematerialiseerd 
• fusie diverse juridische entiteiten  in NL / D gerealiseerd 
• in 2012 ingezette reorganisaties afgerond, aantal FTEs  gereduceerd  

Integratie Hendrix (NL, B, D) 

• verdere realisatie synergie-effecten;  inkoop  en kennisuitwisseling  
• versteviging van cross border samenwerking en marktbenadering 
• integratie stafafdelingen afgerond 

Integratie BOCM PAULS (GB) 

• integratie en optimalisatie van inkoop- productie- en logistieke processen 
• implementatie nieuw integraal ERP-platform  
• voortgang productie-masterplan;  ontwikkel- en productiecapaciteit voor biologisch mengvoer vergroot  met 

ombouw voormalige Hendrix fabriek (Lochem), productie beëindigd op twee andere locaties 
• direct sales voor varkens en pluimvee in NL, dealermodel voor rundvee 

Operational excellence 

• basis verstevigd met focus op ‘total feed to farm’ concept  
• diverse kleinere acquisities  gedurende het jaar, acquisitie HST Feeds (GB) na balansdatum 
• desinvestering  Agrovision (NL) – 23% belang 

Portfolio optimalisatie 
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Advies, verkoop en productie van diervoeders  
(mengvoeders,  specialties, co-producten en ruwvoer) 
 
Verkoop  van  agrarische handelsartikelen  
(meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaad en 
pootgoed)  

Kernactiviteiten 

 
 

 

Mengvoer afzet 

~37% 
~32% 

~22% 
~9% 

 
Omzet van €2,6 miljard 
  
Afzet van 6,4 miljoen ton mengvoer 

> 20.000 klanten (agrarische ondernemers) 

37 productiefaciliteiten in 4 landen 

1 centraal aangestuurde innovatie unit (NIC) 

> 2.200 medewerkers 

#1 in Europa:  total feed to farm solutions 



Plaats in de logistieke (voedsel)keten 
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Total  feed to farm  

• van de boer naar de boer 
• verwerkende industrie als essentiële schakel in de keten 
• bijdrage aan verbetering van het rendement op de boerderij 
• duurzaamheid als belangrijke drijver van voerefficiëntie 

 

Total feed to farm  



Relevante markttrends & thema’s 
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• Groei van de bevolking Europa stagneert / krimpt, maar wereldbevolking groeit 
• Toename welvaart wereldwijd stimuleert vraag naar (duurdere) eiwitrijke producten 

Demografisch 

• Duurzaam ondernemen / produceren  (MVO) is steeds meer de norm in de voedselketen 
• Meer aandacht voor milieu, dierenwelzijn , gezondheid en voedselveiligheid 
• Consumenten kiezen bewuster - vraag naar biologisch voedsel neemt  toe 

Maatschappelijk 

• Aantal agrarische ondernemers in alle sectoren neemt af;  volumes blijven op peil  door sterke groei 
gemiddelde bedrijfsgrootte (schaalvergroting) 

• Professionaliseringslag klanten zet door, meer focus op management, productiviteit  (voerefficiëntie) en 
efficiency (automatisering) met aandacht voor diergezondheid  

• Meer vraag naar specialistische kennis en knowhow door grotere complexiteit op het agrarisch bedrijf  
• Toename in home mixing stimuleert vraag naar enkelvoudige voeders 

Marktspecifiek 

• Aankomend castratieverbod zorgt voor groei aandeel vleesvarkens dat als beer wordt afgemest 
• Aanhoudend gunstige vraag naar zuivel stimuleert vraag naar ruwvoer en weideproducten 
• Toename biologische agrarische bedrijven door grotere  vraag naar volledig duurzaam geproduceerde / 

biologische producten, met name in pluimvee 

Sector en klantspecifiek 



Klant- en waardepropositie 
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Dichtbij de klant, op het boerenerf 
 
Brede kennis en adviesrol 
 
Performance en voerefficiëntie 
 
Product- en proces innovatie 
 
Operational excellence  

 
Internationale schaalvergroting 
 
Duurzaam ondernemen en 
ketenverantwoordelijkheid 
 
 

Marktbewerking 
 

 
Marktleider in mengvoer met brede 
klantenbasis  

 
Aanvullend product-, specialties en 
hulpmiddelen assortiment voor klanten in alle 
gekozen marktsegmenten 
 
Sterke financiële slagkracht  

 
Stabiele en betrouwbare dienstverlening 

 
Coöperatieve achtergrond en directe 
betrokkenheid leden 
 
Lange termijn georiënteerd 

 
 

 

 
Solide uitgangspositie 
  

Bieden van complete diervoeding-oplossingen tegen beste waarde/prijsverhouding 
Aansluitend op de individuele klantsituatie en bedrijfsdoelstellingen  

 

Logistiek, inkoop en schaal 
samenbrengen en combineren 

met specialistische kennis  
om rendement bij de boer te 

maximaliseren 



Realisatie duurzame ambities 
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• Internationale focus, deling van kennis tussen de business units 
• Actieve participatie in diverse relevante duurzaamheidsnetwerken en –initiatieven, zoals FEFAC 
• Vormgeven van integrale aanpak en meetbaarheid (kpi’s) 

‘Platform Duurzaamheid‘ 

ketenverantw
oordelijkheid 

*  Alle hier genoemde indicatoren gelden voor Nederland; dezelfde trends gelden op hoofdlijnen voor de overige 
landen waar ForFarmers actief is 

• Verder ontwikkeling bigvitaliteitscheck 
• Gildehoen concept verder ontwikkeld; 

antibioticagebruik tot minimum beperkt 
• Introductie speciale Vital voederreeksen 
• ‘Beter Leven’ concept 

Diergezondheid en -welzijn 

• Investeren in medewerkers via interne en 
externe opleidingstrajecten 

• Ondersteuning maatschappelijke projecten 
zoals Big Challenge, the Prince’s dairy 

Mens en maatschappij 

• Aandeel duurzame soja gestegen van 32,7% 
naar 44,2% 

• Deelname aan alliantie in NL en UK – per 
2015 uitsluitend inkoop palmolie van 
duurzame oorsprong 

• Onderzoek in samenwerking met 
universiteiten naar beste toepassing 
insecten in voeding van pluimvee 

Verantwoorde inkoop grondstoffen 

• Energie-efficiëntieplan om verbruik op 
productielocaties terug te dringen 

• ISO 50001 certificering 

Milieu, energie en afval 

• Bijdragen aan oplossing wereldvoedselvraagstuk door duurzaam ondernemen 
• Nadruk op een efficiënte productie en betere voerefficiëntie  – realisatie 2013: vleesvarkenshouderij 

met 2,3% verbeterd;  leghennenhouderij met 2,7% verbeterd; vleeskuikenhouderij met 1,8% verbeterd 

Leidend in voerefficiëntie 
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2013 vs 2012: + 29,5% 
 

• Groei door acquisitie-effecten: +26,5% 
• 3-maanden Hendrix in 2012 
• 6 –maanden BOCM Pauls in 2012 
 

• Volume–effect: +30,8%; mengvoer 
volume stijgt naar 6,4 miljoen ton in 
2013 door met name acquisitie-effecten 

 
2013 vs pro forma 2012: +2,4% 
 
• Groei op 12 maandbasis bij constante 

koersen: 3,8% 
 

• Volume–effect: +2,2%; mengvoer 
volume stijgt naar 6,4 miljoen ton in 
2013 
 

• Sterke omzetstijging in UK door hoge 
vraag mengvoer:+ 15,3% (in £)  

 
• Lichte omzetdalingen in Duitsland en 

België 
 

• Toename omzet biologisch mengvoer 

2013   2012  Pro forma 2012 

(€ x miljoen)         Pro forma 
  2013 2012     2012 
Nederland 1.053 910     1.048 
Duitsland  577 545     587 
België 237 191     245 
Groot-Brittannië 727 360     656 
Overige landen 31 20     28 

(€ x miljoen) 

Alle cijfers zijn uit voortgezette activiteiten / Pro forma 2012 cijfers zijn op basis van veronderstelde effectuering overnames per 1 
januari 2012 van Hendrix en BOCM Pauls 

2.625 

2.026 

2.564 



Brutowinst  
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2013 vs. 2012: + 24,8% 
 

• Groei door acquisitie-effecten 
Hendrix en BOCM Pauls 
 

2013 vs. pro forma 2012: -/- 3,3%  
 
• Bij constante koersen: -/- 1,7% 

(negatief £ effect) 
 

• Nederland: daling door lagere afzet 
in sectoren varkens en pluimvee 
 

• Duitsland: brutowinst gedaald door 
volume-effect en volatiliteit 
grondstofprijzen 
 

• België: volumegroei compenseert 
margedruk 
 

• UK: sterke brutowinst bijdrage in 
lokale valuta door versteviging 
marktpositie 

 

387 

311 

401 

(€ x miljoen) 

2013 2012 Pro forma 2012 

Alle cijfers zijn uit voortgezette activiteiten / Pro forma 2012 cijfers zijn op basis van veronderstelde effectuering overnames per 1 
januari 2012 van Hendrix en BOCM Pauls 



Operationele kosten en bedrijfsresultaat  

15 

22,8 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

2013 vs. 2012 
 
• Kostenbasis in absolute termen 

gestegen door acquisitie-effecten 
 

2013 vs. pro forma 2012 
 

• Bij constante koersen: 1,9% stijging  
 

• 2013 Incidentele lasten: 
• extra dotatie (€ 9 miljoen)  aan 

voorziening voor debiteuren (betreft 2 
grote klanten)   

• additionele afvloeiingskosten in kader 
reorganisaties 

• eenmalige afwaardering activa (€ 2,1 
miljoen)  

 
• 2012 Incidentele lasten: 

• reorganisatiekosten in verband met 
integratie acquisities 

 
• Structurele kostenbesparingen in 2013 

door synergie-effecten  
 

• Tijdelijk hogere transportkosten in 
2013 (productie-masterplan) 
 

 
  

(€ x miljoen)         Pro forma 
Bedrijfslasten 2013 2012     2012 
            
Personeelskosten 124,5 96,5     129,4 
Afschrijvingen  25,8 18,3     23,2 
Overige bedrijfskosten 201,2 151,9     198,4 
Totaal 351,5 266,7 351,0 

Bedrijfsresultaat (EBIT) 43,4 51,0     58,2 

Alle cijfers zijn uit voortgezette activiteiten / Pro forma 2012 cijfers zijn op basis van veronderstelde effectuering overnames per 1 
januari 2012 van Hendrix en BOCM Pauls 



Resultaat na belastingen 
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2013 vs. 2012 
 
• Incidentele netto opbrengst 

(€1,6 miljoen)  door verkoop 
Agrovision in 2013 
 

• Winstbasis voor dividend 
uitkering: € 28,8 miljoen 
 

 

 
 
 
 

 
• 2012: boekwinst op verkoop 

Cefetra en Probroed € 12,7 
miljoen 
 

• 2012: aandeel exploitatie 
resultaat Cefetra € 2,8 
miljoen 

(€ x miljoen)       

  2013 2012   
Resultaat na belastingen exclusief verkochte 
bedrijfsonderdelen 31,1 37,2 
Resultaat na belastingen van in 2012 verkochte 
bedrijfsonderdelen – 15,5   

Resultaat na belastingen 31,1 52,7   

(€ x miljoen)         Pro forma 
  2013 2012     2012 
Bedrijfsresultaat * 43,4 51,0 58,2 
Rente - 2,3 - 1,6 - 4,0 
Belastingen - 11,3 - 11,8 - 14,6 
Resultaat deelnemingen 1,8 0,9 0,9 
Aandeel derden - 0,5 - 1,3 - 1,3 
Resultaat na belastingen 31,1 37,2 39,2 

Alle cijfers zijn uit voortgezette activiteiten tenzij anders aangegeven / Pro forma 2012 cijfers zijn op basis van veronderstelde 
effectuering overnames per 1 januari 2012 van Hendrix en BOCM Pauls 



Balans 
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22,8 

  

  
 
 
 

 
• Solvabiliteit stijgt van 40,1% naar 44,2%   

 
• Voorzieningen dalen voornamelijk door pensioenbijdrage in 

UK en mutatie belastinglatentie 
 

• Sterke verbetering werkkapitaal vooral door ontvangst 
vordering in 2012 verkochte bedrijfsonderdelen 
 

• Netto schuld op laagste niveau 

(€ x miljoen) Ultimo Ultimo 
  2013 2012 
Netto werkkapitaal 159,9 248,0 
Netto bankschuld -/- liquide middelen 8,7 105,2 
      

(€ x miljoen)  Ultimo  Ultimo 
Passiva 2013 2012 
Eigen vermogen 338,4 322,9 
Aandeel derden 4,3 4,2 
  
Voorzieningen 85,6 97,5 

Langlopende schulden 129,3 156,3 
  
Overige kortlopende schulden 216,9 235,7 

Balanstotaal 774,5 816,6 

(€ x miljoen) Ultimo Ultimo 
 Activa 2013 2012 
Immateriële vaste activa 54,3 50,1 
Materiële vaste activa 202,4 200,0 
Financiële vaste activa 21,2 32,6 
  
Voorraden 100,0 111,4 
Vorderingen 249,8 341,6 
  
Liquide middelen 146,8 80,9 
  
Balanstotaal 774,5 816,6 



Kengetallen per aandeel 
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• Dividend stijgt met 18,1%  

 
• Hogere pay-out ratio in lijn met in 

november 2013 goedkeurde 
nieuwe dividendbeleid 
 

• Koerswinstverhouding van 10,5 op 
slotkoers ultimo 2013 
 

  2013 2012 
      
Intrinsieke waarde per aandeel 3,20 3,07 
Winst per aandeel 0,29 0,50 
Dividend per aandeel 0,136 0,115 
      
Pay out ratio 50% 30% 
      
Koers (certificaat van) aandeel (per ultimo) 3,08  2,15 
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Ingezette richting: Route 16 

Klant staat centraal   Implementatie ‘total feed to farm’                      √ 

10 miljoen ton mengvoer, marktleider in Europa  6,4 miljoen ton                                                       √√ 

Actief in tenminste 5 landen   4 landen                                                                    √  

Verdubbeling omzet bijproducten (t.o.v. 2011)  345%                                                                        √√√ 

Verdubbeling omzet handelsartikelen (t.o.v. 2011) 144%                                                                         √√ 

Rendement op genormaliseerd eigen vermogen >12% 10,9%                                                                         √ 

Maximale net debt/ EBITDA ratio van 2,5  0,13                                                 √√√ 

Van handelsplatform naar openbare beurs  Borging vitale coöperatie                                       √ 

Meer dan 4.000 ton mengvoer per FTE in NL, D en B 3.650 ton                             √√ 

Meer dan 2.400 ton mengvoer per FTE in GB  2.281 ton                                                        √ 

Realiseren van top risicomanagement bij inkoop  Kaders vastgesteld, implementatie gestart         √ 

Goed ontwikkeld personeelsbeleid en management Nieuwe HR jaarcyclus gestart                            √ 

Blijvend voorloper zijn op gebied van duurzaamheid KPI’s geformuleerd                            √ 

 

Doelen Status Voortgang 



Aanscherping strategie 
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• versterken fundamentele competenties door uitbreiding executive leadershipteam van 6 naar 9 leden 
• versnelling bouw aan sterke organisatie en persoonlijke ontwikkeling; benoeming human resources director 
• bouwen aan één sterk merk om concepten effectief in de markt te kunnen zetten; benoeming marketing en 

innovatie director 
• inzetten van schaalvoordelen om inkoopkracht te vergroten; benoeming purchasing and formulation director 
• versterking focus op realisatie operational excellence programma’s; operational excellence director  

Versterken van de interne organisatie: ‘One ForFarmers’ creëren 

• bijdragen aan beter rendement voor klanten door aanbieden van optimale diervoeding-oplossingen 
• in toenemende mate inspelen op individuele klantbehoeften met klantspecifieke oplossingen 
• additioneel bieden van specialistische kennis en advies 
• inzetten op best-in-class oplossingen gebruikmakend van bestaande route-to-market 

Total feed to farm concept verder uitrollen 

• bevorderen van interne samenwerking en realiseren van een herkenbare en eenduidige manier van werken 
• efficiency verbeteringen productie- en logistieke processen, best practices, keuzes in- / outsourcing 
• investeren in innovatie, product- en procesontwikkeling 

Operational excellence  en realiseren van synergie-effecten 

• realisatie autonome groei door verbetering van productmix per individuele klant 
• aangaan van strategische allianties en samenwerkingsverbanden 
• uitbouwen en/of verwerven van #1 en #2 (mengvoer)posities in geselecteerde markten door acquisities 
• internationale expansie met focus op Europa + 

Groei, schaalvergroting en internationale expansie 



Van handelsplatform naar openbare beurs 
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Huidige handelsplatform 

• 2005: besluit Traject Vermogen op Naam om vermogen in ‘dode hand’ van coöperatie op naam leden te zetten 
• Eind 2010: start handel in certificaten via multilateraal handelsplatform, met toegang derden  
• 2013: 3.126 transacties,  gemiddeld 85.268 certificaten (o.b.v. dubbeltelling) per dag 
• Ultimo 2013: circa 26% certificaten in handen ‘externe’ aandeelhouders, waarvan circa 4% bij coöperatie leden  

 
 

Overwegingen overgang naar openbare beurs 

• Door leden aangeboden certificaten met name gekocht door derden in afgelopen jaren 
• Risico dat aanbod komende jaren vraag gaat overstijgen;  zal leiden tot prijsdaling en afname bezit/vermogen leden 
• Voldoende vraag ‘externe’ aandeelhouders is essentieel voor stabiele en reële prijsvorming 
• Openbare beurs biedt hiervoor mogelijk een beter platform 

Status en volgende stappen 

• Besluit Ledenraad Coöperatie over voorwaarden openbare beurs is genomen; borging zeggenschap 
• Algemene Vergadering in april 2014 zal stemmen over verdere studie / voorbereidingen voor mogelijke overgang naar 

openbare beurs 
• Studie dient te bevestigen onder welke condities stabiele en reële prijsvorming realiseerbaar is  
• Bij positieve uitkomst en gunstige marktcondities, kan ForFarmers voorstel doen aan RvC en Algemene Vergadering 
• Aandeelhouders dienen uiteindelijke besluit te nemen 
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Bevredigende  onderliggende 
resultaten  in uitdagende markt 

Goede stappen gezet in jaar van 
consolidatie en integratie; 

financiële positie verder versterkt 

Record dividend van € 14,4 
miljoen ofwel € 0,136 per aandeel 

 Start  bouw aan ‘One ForFarmers’ 
 

Klantspecifieke oplossingen als 
onderdeel van ‘total feed to farm 

solutions’ 

Aanscherping strategie  gericht op  
autonome groei  en groei middels 

acquisities    



25 


	Slide Number 1
	Notificaties en disclaimer
	Agenda
	Bevredigende resultaten in uitdagende markt
	Jaar van consolidatie en integratie
	Agenda
	Feiten & cijfers
	Plaats in de logistieke (voedsel)keten
	Relevante markttrends & thema’s
	Klant- en waardepropositie
	Realisatie duurzame ambities
	Agenda
	Omzet 
	Brutowinst 
	Operationele kosten en bedrijfsresultaat 
	Resultaat na belastingen
	Balans
	Kengetallen per aandeel
	Agenda
	Ingezette richting: Route 16
	Aanscherping strategie
	Van handelsplatform naar openbare beurs
	Agenda
	Samenvatting
	Slide Number 25

