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(in € x 1.000, tenzij anders aangegeven)
2010 2009 2008 2007 2006

Omzet 4.162.844 1.949.540 741.362 593.511 331.051

Afzet (in tonnen)
Mengvoeders 2.377.031 2.222.039 2.370.051 2.320.670 1.539.868
Ruwvoeders en vochtrijke voeders 403.536 387.815 474.807 264.680 329
Enkelvoudige voeders 68.287 86.178 84.556 67.837 41.519

Veevoeders 2.848.854 2.696.032 2.929.414 2.653.187 1.581.716

Agrarische grondstoffen 18.868.084 7.278.928 - - -

Resultaat
Resultaat na belastingen 40.484 50.453 28.770 23.303 14.216
Resultaat na belastingen uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten

32.005 34.097 26.771 20.789 11.974

Dividenduitkering 9.602 10.229 8.631 6.991 -

Balans
Groepsvermogen 312.487 275.168 195.605 169.941 138.145

Balanstelling 651.423 517.534 257.839 257.150 199.953

Solvabiliteit  *1 48,0% 53,2% 75,9% 66,1% 69,1%

Rendement genormaliseerd eigen  
vermogen

20,6% 19,5% 4,9% 13,7% 7,8%

Kerncijfers per aandeel
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000) 106.194 106.261 106.146 104.971 -
Winst per aandeel (in €) 0,38 0,47 0,27 0,22 -
Intrinsieke waarde per aandeel (in €) 2,51 2,22 1,83 1,60 -

0,090 0,096 0,081 0,067 -Dividend per aandeel (in €)

Slotkoers (in €) 2,58 - - - -
Koers/winst-verhouding 6,8 - - - -

Totaal aantal medewerkers *2 847 832 608 600 546

*1 Groepsvermogen in procenten van balanstotaal
*2 Omgerekend naar volledige dienstverbanden per jaareinde

KeRnCI J FeRS
 



KeRnwAARden FORFARmeRs

• Ambit ie
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• duurzaamheid
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ForFarmers is een moderne, ambitieuze en inter-
nationale onderneming die duurzaam ondernemen 
verankerd heeft in haar bedrijfsfilosofie. Ze is produ-
cent en leverancier van zowel regulier als ecologisch 
voer en handelsartikelen (zoals akker- en weidebouw-
producten). Ze is met name werkzaam in de sectoren 
rundvee, varkens, pluimvee en akkerbouw & loonwerk. 
Naast producten wordt er een aanvullend pakket van 
diensten aan klanten aangeboden, van uitgebreide ad-
viezen tot hulp bij de bedrijfsontwikkeling. ForFarmers 
realiseert haar afzet van voeders in Nederland, België 
en Duitsland. 

ForFarmers heeft voor haar mengvoeractiviteiten 
tien productielocaties in Nederland en Duitsland. 
In Nederland staan ze in Almelo, Delden, Deventer, 
Harreveld en Lochem en in Duitsland in Calveslage, 
Hamburg, Langförden, Rapshagen en Rees. Vanuit 
deze locaties worden meer dan 10.000 boeren van 
producten en diensten voorzien. De hoofdvestiging is 
in Lochem. 

Met ingang van 1 januari 2010 is de juridische struc-
tuur van ForFarmers gewijzigd. ForFarmers Group 
B.V. staat aan het hoofd van de groep. Naast haar 
activiteiten in voeders en handelsartikelen bezit 
ForFarmers Group B.V. 57,7% van de aandelen in 
Cefetra. Cefetra levert grondstoffen aan de feed-, 
food- en fuelindustrie. De onderneming heeft vijf ves-
tigingen in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Polen. 
De aanvoer van grondstoffen voor veevoer vormt ruim 
90% van Cefetra haar activiteiten. In Noord-Europa is 
Cefetra marktleider als grondstoffenleverancier voor 
de veevoedersector. 

De overige operationele groepsmaatschap-
pijen zijn FarmFeed, FF Logistics en Opfok de 
KuikenaeR. ForFarmers heeft minderheidsdeelne-
mingen in Agrovision, Cebeco Agrochemie, Cebeco 
Meststoffen, Probroed, Schothorst Feed Research en 
Subli. Het overzicht van de kapitaalbelangen staat op 
pagina 54.

Visie

ForFarmers streeft continu naar het creëren 
van meerwaarde voor haar klanten. “Ambitie, 
Duurzaamheid en Rendement” zijn daarbij haar 
kernwaarden. Als één van de grotere spelers in de 
agrarische sector in Noordwest-Europa neemt zij ook 
haar verantwoordelijkheid om op duurzame wijze in de 
groeiende vraag naar voedsel te voorzien. 

BeDRI J F SPRoF IeL
 

De vraag naar voedsel neemt toe door de groeiende 
welvaart (hogere vleesconsumptie) en doordat de we-
reldbevolking blijft groeien. De vraag naar agrarische 
producten zal dus structureel toenemen. Om te kun-
nen voldoen aan deze groeiende vraag, dient er meer 
areaal voor het verbouwen van voedsel te komen. 
Tevens moet er gestreefd worden naar een hogere 
productie per hectare. Door op een steeds efficiën-
tere wijze voeders te produceren en ervoor te zorgen 
dat deze voeders beter door het dier te benutten 
zijn, levert ForFarmers haar bijdrage aan een duur-
zame productie en aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. In dit kader gebruikt ForFarmers ook al-
ternatieve grondstoffen (sojavervangers of producten 
uit de fuelindustrie) voor een duurzamere productie.  

strategie

ForFarmers concentreert zich op haar kernactivi-
teiten voeders en handelsartikelen en wil hierin 
groeien. Met de kernactiviteiten worden bedoeld de 
productie en verkoop van voeders, handelsartikelen 
(zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmid-
delen), grondstoffen (feed, food en fuel), ruwvoeders 
en vochtrijke voeders. De keuze om zich te concen-
treren op de kernactiviteiten heeft ertoe geleid dat 
bezittingen buiten de kernactiviteiten, waaronder 
deelnemingen en onroerend goed, zijn afgebouwd. 
In 2010 zijn de participatiebewijzen van Koninklijke 
Cebeco Groep verkocht. De geleidelijke afbouw heeft 
geresulteerd in liquide middelen, die geïnvesteerd zul-
len worden in de verdere groei van de onderneming. 

De ambitie van ForFarmers is om één van de beste en 
grootste klantgerichte ondernemingen voor voeding 
van landbouwhuisdieren in Europa te zijn. ForFarmers 
wil de komende jaren aantrekkelijk blijven voor haar 
klanten door een maximale bijdrage te leveren aan 
het rendement op de agrarische bedrijven van haar 
klanten. Verder groeien in afzet is daarbij een voor-
waarde. ForFarmers staat daarbij open voor fusies of 
overnames, maar alleen dan wanneer dit een positie-
ve bijdrage levert aan de realisatie van de doelstelling 
“beter en groter”.
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InFoRMATIe oveR heT AAnDeeL FoRFARMeRS gRouP B.v.
 

Historie

In 2005 is besloten het vermogen van de Coöperatie 
FromFarmers U.A. op naam van de leden te zetten. 
Hiertoe zijn in 2007 de activiteiten van de onderne-
ming ondergebracht in ForFarmers B.V. De naam 
van de vennootschap is per 1 januari 2010 gewij-
zigd in ForFarmers Group B.V. Hierdoor verkreeg 
Coöperatie FromFarmers U.A. 100 miljoen aandelen 
in ForFarmers Group B.V.

Vanaf 2007 wordt door middel van het traject 
“Vermogen Op Naam” in tien jaar het vermogen van 
de onderneming overgebracht van de coöperatie naar 
de leden. In 2007 is de Stichting Administratiekantoor 
ForFarmers opgericht. In 2010 zijn de 100 miljoen 
aandelen in ForFarmers Group B.V., die in bezit waren 
van de coöperatie, gecertificeerd en heeft de stichting 
certificaten uitgegeven. In totaal zijn circa 106 miljoen 
certificaten uitgegeven, waarvan circa 6 miljoen certi-
ficaten zijn geplaatst bij medewerkers van ForFarmers 
in het kader van een medewerkersparticipatieplan. 
Voor deze medewerkers geldt na aankoop van de cer-
tificaten een lock-up periode van vijf jaar.

Het stemrecht op aandelen kan door de certificaat-
houders bij de stichting worden opgevraagd. De 
coöperatie kan onbeperkt stemrecht op aandelen 
opvragen. Voor de andere certificaathouders is dit in 
beginsel gemaximaliseerd op 5%. De raad van com-
missarissen van ForFarmers, waarvan vijf van de acht 
commissarissen ook commissaris zijn bij Coöperatie 
FromFarmers U.A., kan besluiten dit percentage te 
verhogen tot maximaal 15%.

Handelsplatform

Vanaf 8 november 2010 is het mogelijk te handelen in 
certificaten via een multilaterale handelsfaciliteit. 
F. Van Lanschot Bankiers N.V. exploiteert het handels-
platform en beschikt hiervoor over een vergunning 
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Informatieverstrekking

Het beleid van ForFarmers is gericht op het tijdig 
en volledig informeren van (potentiële) aandeelhou-
ders over de relevante ontwikkelingen. ForFarmers 
voldoet hiermee aan de vereisten zoals bepaald in 
de Wet Financieel Toezicht en waarop het toezicht 
wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële 
Markten. 

Koersgevoelige informatie wordt verspreid door 
middel van een persbericht. Indien mogelijk wor-
den persberichten voor- of nabeurs gepubliceerd en 
aangeboden bij een vastgestelde lijst van media, 
waarbij zowel agrarische, financiële als algemene 
pers is vertegenwoordigd. Daarnaast worden pers-
berichten geplaatst op de site van ForFarmers 
Group B.V. (www.forfarmersgroup.eu) en de site 
van de Autoriteit Financiële Markten. 

Bij de publicatie van de jaarcijfers zal ForFarmers 
een persbijeenkomst organiseren.

Algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders zal 
worden gehouden op woensdag 6 april 2011 in De 
Grolsch Veste te Enschede.

Voorstel dividend 2010

Tijdens de algemene vergadering van aandeel-
houders op 6 april 2011 zal het voorstel ter 
goedkeuring worden voorgelegd om per aandeel 
van € 1,- nominaal een dividend uit te keren van  
€ 0,09042 (2009: € 0,09626). Dit komt overeen 
met een uitbetalingratio (payout) van 30% van het 
genormaliseerde resultaat na belastingen, conform 
het door de onderneming gedefinieerde dividend-
beleid.

Belangrijke data 2011

 21 maart 2011 Publicatie jaarcijfers ForFarmers Group B.V.
 6 april 2011 Algemene vergadering van aandeelhouders
 7 april 2011 Ex-dividend datum 
 11 april 2011 Betaalbaarstelling dividend
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specificatie certificaten in omloop (per 31-12-2010)

Totaal aantal uitgegeven certificaten  106.261.040
Eigen bezit ForFarmers                       66.754
Aantal certificaten in omloop     106.194.286  100,0%

Verdeling certificaten

Coöperatie FromFarmers U.A.  97.553.801  91,9% 
Medewerkers en directie   6.236.901   5,9%
Overige certificaathouders    2.403.584   2,2%
Totaal       106.194.286 100,0%

Kerncijfers per aandeel ForFarmers Group B.V.

(€ per aandeel) 2010 2009 2008 2007

Resultaat boekjaar 0,38 0,47 0,27 0,22
Resultaat boekjaar genormaliseerd 0,30 0,32 0,27 0,22
Dividend  0,090 0,096 0,081 0,067
Uitbetalingratio 30% 30% 30% 30%
Intrinsieke waarde  2,51 2,22 1,83 1,60

Hoogste koers     2,85  - - -
Laagste koers 2,47  - - -
Slotkoers 2,58  - - -
     
Aantal certificaten uitstaand (x 1.000) 106.194 106.261 106.146 104.971
Intrinsieke waarde (in € x 1.000) 266.435 236.253 193.725 168.166
Marktwaarde tegen slotkoers (in € x 1.000) 273.981 - - -
     
Koers/winst-verhouding 6,8  - - -

slotkoers per dag Certificaat ForFarmers Group B.V.
        

Slotkoers per dag Certificaat ForFarmers Group B.V.

€ 1,75

€ 1,95

€ 2,15

€ 2,35

€ 2,55

€ 2,75

€ 2,95

8-11 18-11 28-11 8-12 18-12 28-12 7-1 17-1 27-1 6-2 16-2
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In het kader van duurzaamheid is ForFarmers betrokken bij een twee jaar durende praktijkproef om te zien of grootschalige eendenkroosproductie, voor verwerking tot vee-
voer, economisch haalbaar is. Foto 1: het buitenbassin, waar eendenkroos ontstaat op het digestaat, dat overblijft na vergisting van mest. Foto 2: in enkele bassins, die in een 
tunnelkas staan, worden verschillende soorten eendenkroos geproduceerd. Foto 3: een close-up van de eendenkroos. Foto 4: de gedroogde eendenkroos (rechts) kan geperst 
worden tot veevoer (links). 

1 2

3 4
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In 2010 waren de eerste tekenen van economisch her-
stel zichtbaar. Dit herstel was vooral zichtbaar in de 
melkveehouderij- en akkerbouwsector. De inkomsten in 
de varkens- en pluimveehouderij stonden blijvend onder 
druk. Omdat ForFarmers een kostenefficiënte organisa-
tie is, zijn we in staat om voeders tegen concurrerende 
prijzen in de markt te zetten. De geleverde voeders zijn 
niet alleen scherp geprijsd, maar leveren ook zeer goe-
de technische resultaten, zoals blijkt uit de technische 
en economische resultaten (cijfers uit Agroscoop®), die 
op de bedrijven van klanten in alle diersectoren worden 
gerealiseerd.

Het financiële resultaat van ForFarmers in 2010 is goed 
te noemen. Dit komt onder andere door een goede bij-
drage uit de kernactiviteiten. In een markt met stijgende 
grondstofprijzen zijn tijdig posities ingenomen. Alle 
onderdelen van de groep hebben in 2010 aan het posi-
tieve resultaat bijgedragen. Daarnaast is een aanzienlijk 
financieel resultaat geboekt door de verkoop van partici-
patiebewijzen in de Koninklijke Cebeco Groep. 

Het traject “Vermogen Op Naam” heeft een belang-
rijke mijlpaal bereikt. Het opgestelde prospectus is 
door de AFM goedgekeurd en vanaf 8 november 2010 
zijn via www.forfarmersstockexchange.eu certificaten
van ForFarmers Group B.V. te verhandelen. Op dit 
handelsplatform zijn ook de voerequivalenten en par-
ticipatierekeningen van Coöperatie FromFarmers te 
verhandelen. Met het handelsplatform vindt op een 
transparante wijze prijsvorming plaats. 

De huidige maatschappij hecht meer waarde aan duur-
zaam produceren. Bedrijven die duurzaam weten te 
produceren realiseren een betere positie in de markt. 
Daarom wordt ook binnen ForFarmers invulling gege-
ven aan duurzaamheid. In april 2010 is de kernwaarde 
“Duurzaamheid” geïntroduceerd en is de Task Force 
Duurzaamheid opgericht. Dit is een stuurgroep, die 

vooRWooRD vAn De  D IReCT Ie
 

binnen ForFarmers diverse projecten op het gebied 
van duurzaamheid initieert, begeleidt en bewaakt. Zo 
wordt daadwerkelijk invulling gegeven aan duurzaam-
heid binnen de organisatie. Voorbeelden van projecten 
in 2010 zijn “Het Nieuwe Rijden” voor duurzaam 
transport en een eendenkroosproject, waarbij ge-
tracht wordt eiwitten uit eendenkroos te produceren. 
Daarnaast zijn meerdere projecten opgestart met an-
dere ketenpartners, zoals het langzaam groeiende en 
welzijnsvriendelijk geproduceerde vleeskuiken en het 
kennis- en handelscentrum CropSolutions, een samen-
werkingsverband met partijen die belangen hebben in 
de agribusiness. 

ForFarmers is een ambitieuze onderneming voor 
boeren met ambitie. Hieraan is in 2010 verder invul-
ling gegeven door de slogan “Boeren met Ambitie” 
via meerdere communicatie-uitingen te presenteren. 
ForFarmers brengt nu krachtiger naar buiten waar zij én 
haar klanten voor staan. 

Ambities worden bij ForFarmers ook waargemaakt. 
In 2010 werd voor het derde achtereenvolgende jaar 
de Gouden FD Gazelle gewonnen. Dit is een award 
van Het Financieele Dagblad voor de snelst groeiende 
ondernemingen in Nederland. Volgens de Boerderij 
Business Top 100 is ForFarmers de beste voerleveran-
cier van Nederland. In de totale ranglijst van honderd 
bedrijven in de agribusiness behaalde ForFarmers de 
vierde positie en in de onderliggende categorieën een 
tweede plaats voor het onderdeel innovatie.
ForFarmers zal zich blijven inzetten voor een goed fi-
nancieel rendement op de bedrijven van haar klanten. 
Het is haar ambitie om daar een maximale bijdrage aan 
te leveren. Op een duurzame wijze productiemiddelen 
inzetten, zowel binnen de eigen organisatie als op de 
bedrijven van onze klanten, leidt uiteindelijk tot zeer ef-
ficiënte productiemethoden en duurzame relaties met 
haar klanten.
 

 
Van links naar rechts: de heren Potijk, De Vos, Steen en Ruumpol.
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ForFarmers heeft voor haar mengvoeractiviteiten 
tien productielocaties in Nederland en Duitsland. In 
Nederland staan deze in Almelo, Delden, Deventer, 
Harreveld en Lochem en in Duitsland in Calveslage, 
Hamburg, Langförden, Rapshagen en Rees. Vanuit 
deze locaties worden meer dan 10.000 boeren van 
producten en diensten voorzien.

markt

De inkomensverbetering van een aantal agrarische 
sectoren is mede het gevolg van de economische 
opleving na de kredietcrisis. Dit herstel laat zich ook 
zien in de exportgroei en in hogere prijzen van land- 
en tuinbouwproducten.

Melkveehouders zien het inkomen in 2010 herstellen. 
De melkprijs is ten opzichte van 2009 gestegen, maar 
bereikte niet het gemiddelde niveau van 2008. 

Het inkomen van varkenshouders is al jaren te laag. 
Door de gestegen voerprijzen in de tweede helft van 
2010 zullen de inkomens in de varkenshouderij lager 
zijn dan in 2009. De prijzen zijn rond de jaarwisseling 
nog eens negatief beïnvloed door de dioxinecrisis in 
Duitsland. 

Leghennenhouders behalen dit jaar weliswaar een 
redelijk inkomen, maar lang niet het topniveau van 
2009. Bovendien heeft de dioxinecrisis in Duitsland 
eind 2010 ook een negatieve invloed op de eierprijzen 
gehad. Vleeskuikenhouders zien het inkomen in 2010 
dalen door hogere voerkosten.

Het inkomen van akkerbouwers steeg door ho-
gere prijzen van granen en poot-, consumptie-, en 
zetmeelaardappelen. 

veRSLAg vAn De  D IReCT Ie          
Mengvoerac t i v i t e i t en

ForFarmers blijft het uitstekend doen in de markt. 
Het jaarlijkse onderzoek van onafhankelijk onder-
zoeksbureau AgriDirect naar het switchgedrag onder 
veehouders laat zien dat ForFarmers - vergeleken 
met andere mengvoerleveranciers in Nederland -  de 
grootste stijger in marktaandeel is. Verder toont het 
rapport aan, dat ForFarmers het beste scoort op klan-
tentrouw en klanttevredenheid. Daarmee behoudt 
ForFarmers de - in 2009 ingenomen - koppositie. 

Grondstoffen

Speculanten dragen bij aan de prijsstijgingen op de 
termijnbeurzen voor agrarische grondstoffen. Ook 
de tegenvallende oogsten hebben in 2010 tot hogere 
grondstoffenprijzen geleid. De Europese gerstoogst 
werd aan het eind van het groeiseizoen getroffen 
door droogte. En tijdens de tarweoogst waren juist 
natte weersomstandigheden en de lage temperaturen 
oorzaak van de lagere opbrengsten en een slechtere 
kwaliteit. In Rusland werd de graanoogst geteisterd 
door extreme hitte en droogte. Om de binnenlandse 
markt te beheersen, stelde de Russische regering een 
exportverbod in. Rusland veranderde in de nazomer 
van 2010 van graanexporteur tot -importeur. 

De prijzen in de EU zijn in de tweede helft van 2010 
snel gestegen, doordat de beschikbaarheid van gra-
nen sterk daalde. Dit werd mede veroorzaakt door 
een forse groei van de export van graan vanuit de 
EU naar de wereldmarkt. Deze export werd versterkt 
door verzwakking van de koers van de euro ten op-
zichte van de dollar.

Internationaal worden landbouwgrondstoffen ver-
handeld in dollars. De verzwakte euro, als gevolg 
van financieringsproblemen in een aantal eurolan-

Euro/dollarkoers   Bron: ECB Prijsontwikkeling tarwe in 2010   Bron: LEIKoers Euro/Dollar
(bron ECB)
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den, maakte de import van grondstoffen duurder. De 
problemen begonnen in Griekenland, gevolgd door 
Ierland, Portugal en Spanje. Aan het begin van 2010 
bedroeg de waarde van een euro ongeveer $1,45, 
hierna begon een gestage waardedaling tot onder 
$1,20 in de zomer. Uiteindelijk is de waarde op het 
einde van het jaar op ongeveer $1,33 uitgekomen.

Dat grote oogsten niet automatisch lage prijzen be-
tekenen, bewees de sojamarkt. Zuid-Amerika had 
in 2010 een recordoogst aan sojabonen, maar dit 
leidde niet tot goedkopere sojaproducten. Dit kwam 
door de wederom groeiende Chinese import van so-
japroducten, de steun door de energiemarkten en de 
verzwakte euro.  

Het rigide beleid van de EU met betrekking tot de 
toelating van GGO’s (Genetisch Gemodificeerde 
Organismen) in landbouwgewassen beperkt het ge-
bruik van niet-Europese grondstoffen. De toepassing 
van nieuwe GGO’s, zogenaamde events, gaat - vooral 
in de mais - wereldwijd erg snel. Doordat de EU traag 
is met de goedkeuring van nieuwe variëteiten loopt 
ForFarmers regelmatig tegen beperkingen aan bij 
de importmogelijkheden. Ook blijkt een GGO-vrije 
stroom van grondstoffen steeds lastiger te realiseren.

Afzet

ForFarmers heeft in 2010 de hoogste afzet mengvoer 
in haar bestaan gerealiseerd. De totale afzet nam toe 
met 7% tot bijna 2,4 miljoen ton. Door de stijgende 
prijzen op de grondstoffenmarkt gingen klanten meer 
mengvoer in plaats van enkelvoudige voeders gebrui-
ken. Ook is het marktaandeel van ForFarmers in bijna 
alle regio’s toegenomen.

Binnen de mengvoerafzet wordt 46% varkensvoer, 
29% rundveevoer en 22% pluimveevoer afgezet. 3% 
van de afzet bestaat uit overige diervoeders en half-
fabricaten voor huisdieren (petfood).

De afzet in de melkveehouderij bleef in 2010 ge-
lijk. Als gevolg van de lage melkprijzen en de goede 
ruwvoerpositie hebben melkveehouders in het eer-
ste kwartaal van 2010 duidelijk minder krachtvoer 
gekocht. In de loop van het jaar heeft de afzet in dit 
segment zich hersteld. Ook in de vleesveehouderij 
waren de enkelvoudige producten relatief duur, waar-
door er meer mengvoer is ingezet. Daarnaast heeft 
ForFarmers marktaandeel in de vleesveehouderij ge-
wonnen. De totale afzet in de vleesveehouderij nam 
met ruim 6% toe.

Ondanks de moeilijke markt en het feit dat meerdere 
ondernemers gestopt zijn met hun bedrijf is de af-
zet in de varkenshouderij bij ForFarmers met enkele 
procenten toegenomen. Vooral door de explosieve 
stijging van de grondstoffenprijzen zijn veel varkens-
houders meer mengvoer in plaats van enkelvoudige 
producten gaan kopen. In de zeugenhouderij nam het 
marktaandeel toe. Zeugenhouders zijn erg content 
met de uitstekende prestaties die met het voer en de 
begeleiding van ForFarmers gerealiseerd worden.

In de pluimveehouderij is sprake van een hogere af-
zet in alle sectoren en regio’s. Deze afzetstijging is 
vooral te danken aan marktaandeelwinst, waarbij 
vooral de groei in de vleeskuikensector opvalt. In de 
leghennensector heeft de markt in Duitsland zich 
positief ontwikkeld, doordat veel legkippenhouders 
inmiddels zijn overgeschakeld op alternatieve huisves-
tingsvormen ter vervanging van de in 2010 verboden 
kooihuisvesting.

Afzet mengvoeders 2010 in tonnen per sector Afzet mengvoeders 2010 in tonnen per land

678.172

1.085.291

89.332

524.236

Rundvee Varkens Pluimvee Overig

1.241.691

1.119.717

15.623
Nederland Duitsland Overig
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Ce fe t r a

ForFarmers heeft  een strategisch belang in Cefetra. 
Cefetra is een belangrijke leverancier van grondstof-
fen voor de mengvoerindustrie. Cefetra opereert 
hierbij als zelfstandige organisatie. ForFarmers neemt 
ook grondstoffen af bij andere leveranciers en heeft 
een eigen zelfstandig opererende inkooporganisatie. 

In 2010 verhandelde Cefetra circa 19 miljoen1) ton 
agrarische grondstoffen. De aanvoer van grondstof-
fen voor veevoer omvat bij Cefetra ruim 90% van 
haar activiteiten. De afzet in de food- en de fuelsector 
breidt uit. Cefetra koopt wereldwijd in bij zorgvuldig 
geselecteerde leveranciers, waarmee de onderne-
ming langdurige relaties onderhoudt. Noord- en 
Centraal-Europa zijn de belangrijkste afzetmarkten. In 
Noord-Europa is Cefetra een toonaangevende speler 
als grondstoffenleverancier voor de veevoedersector. 
Cefetra is de preferred supplier van een groot aantal 
veevoederproducenten. 

De missie van Cefetra is bundeling van de vraag naar 
agrarische grondstoffen van afnemers in de feed-, 
food- en fuelindustrie in Noord- en Centraal-Europa. 
Vanuit dit gecombineerd volume bouwt Cefetra sup-
ply chains met haar leveranciers. Cefetra speelt een 
coördinerende en organisatorische rol binnen deze 
ketens. Cefetra creëert waarde voor haar vaste af-
nemers door grondstoffen en diensten op maat te 
leveren. 

Met een vraaggedreven, internationaal en gediversifi-
ceerd profiel, positioneert Cefetra zich als een sterke, 
afnemersgerichte distributieorganisatie. Als supply 
chain manager liggen haar kerntaken in originatie, dis-
tributie, logistiek en risicomanagement. 

Wat Cefetra onderscheidt in de markt is de QLINK 
benadering (Quality, Logistics, Information, Network 
en Knowledge). Cefetra legt zich bij haar afzet toe op 
het leveren van de gewenste kwaliteit, betrouwbare 
logistiek, objectieve informatie, het ontwikkelen van 
een breed netwerk en diepgaande kennis van mark-
ten en producten. Met de QLINK benadering creëert 
Cefetra een concurrentievoordeel voor haar vaste af-
nemers. 

Cefetra beschikt over verschillende kwaliteitscerti-
ficaten. Daarnaast heeft Cefetra een gecertificeerd 
non-GGO (Genetisch Gemodificeerde Organismen)-
programma beschikbaar.  
Cefetra is lid van de Round Table on Responsible Soy 
(RTRS) en lid van de Dutch Task Force Sustainable 
Soy. Deze platforms werken aan de promotie en 
ontwikkeling van een mondiale standaard voor een 
verantwoorde keten van sojaproductie, -verwerking 
en -handel. Daarnaast is Cefetra lid van de Round 
Table on Sustainable Palm Oil (RSPO). 

Cefetra blijft zich de komende jaren richten op het 
selecteren van ketenpartners, die samen met Cefetra 
de verantwoordelijkheid willen nemen om een ge-
zond evenwicht te realiseren tussen people, planet en 
profit. Cefetra wil bewerkstelligen dat grondstoffen 
onder ecologisch en maatschappelijk verantwoorde 
omstandigheden worden verbouwd en bewerkt.

Cefetra heeft een eigen website: www.cefetra.com.

1) Inclusief leveringen aan ForFarmers deelnemingen

Cefetra op- en overslaglocatie Gdynia, Polen.
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FarmFeed

FarmFeed is een leverancier van vochtrijke voeders, 
ruwvoeders, enkelvoudige voeders en strooisels en is 
actief in de Nederlandse en Duitse markt. 

De afzet bij FarmFeed heeft zich in 2010 conform 
verwachtingen ontwikkeld. De verkoop van perspulp, 
hooi en stro liet een stijging zien. Door de droge zo-
mer was er veel vraag naar hooi en stro. De vraag 
naar structuurproducten, zoals gehakseld koolzaad-
stro, op melkveebedrijven is toegenomen.

Economische ontwikkelingen zijn er mede debet aan 
dat het aanbod van industriële producten in de eerste 
helft van 2010 is afgenomen. Dit herstelde zich deels 
in de tweede helft. De handel in vloeibare voeders 
bestaat voor een groot gedeelte uit de verkoop van 
zuivelreststromen. In de eerste helft van 2010 was er 
sprake van een beperkt aanbod. Dit aanbod herstelde 
zich in de tweede helft van 2010.  

   
FF Logistics

FF Logistics te Nijkerk verzorgt met name het trans-
port en de op- en overslag van vloeibare voeders voor 
de veehouderij. In 2011 wordt de onderneming van 
Nijkerk naar Lochem verplaatst. 

Opfok de KuikenaeR

Opfok de KuikenaeR verkoopt vleeskuikenouderdie-
ren (hanen en hennen). Deze dieren zijn afkomstig 
van één van de ruim twintig bij Opfok de KuikenaeR 
gecontracteerde opfokbedrijven. Deze opfokbedrij-
ven staan onder begeleiding van specialisten, die 
in dienst zijn bij of worden ingehuurd door Opfok de 
KuikenaeR.   

Overige deelnemingen
 
De deelneming in Agrovision B.V. is 23%. Agrovision 
levert softwareprogramma’s voor management en 
boekhouding voor de agrarische ondernemer in bin-
nen- en buitenland. Aan de agribusiness levert 
Agrovision hoogwaardige ICT-oplossingen voor moni-
toren en benchmarken. 

ForFarmers heeft een deelneming in Cebeco 
Agrochemie B.V. van 5%,  in Parimco B.V. van 3,1% 
en in Cebeco Meststoffen B.V. van 10,5%. Vanaf 
2011 maakt ForFarmers geen gebruik meer van deze 
bundelingen van inkoop en kennis van gewasbescher-

mingsmiddelen en meststoffen. ForFarmers heeft zich 
bereid verklaard om de aandelen te verkopen. Deze 
aandelen zijn gewaardeerd op verwachte opbrengst-
waarde.

De deelneming in Probroed B.V. in Groenlo is 33,4%. 
Probroed & Sloot is een broederij en levert een-
dagskuikens voor de vleeskuikenhouderij. De voor 
de broederijen benodigde eieren worden met name 
gekocht bij zelfstandige vermeerderaars. Met ruim 
honderd medewerkers produceert het bedrijf 3,5 tot 4 
miljoen eendagskuikens per week. 

De deelneming in Schothorst Feed Research B.V. in 
Lelystad is 3,7%. Schothorst Feed Research is een 
onafhankelijk onderzoeksinstituut, dat verankerd is in 
de Nederlandse diervoedersector. 

De deelneming in Subli B.V. in Lochem is 25%. De 
aandeelhouders van Subli leveren onder het merk 
Subli® Paardenvoeders een breed assortiment voe-
ders op maat voor elk type paard. De paardenvoeders 
voldoen aan diverse keurmerken. 
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Kenn i s  en  i nnova t i e s

Kennis en prijs zijn de pijlers van ForFarmers. Ze vor-
men de basis voor de waarde/prijs-verhouding van 
alle producten en diensten die ForFarmers levert. 
ForFarmers levert, zowel op eigen initiatief als samen 
met de andere schakels in de productiekolom, ken-
nis rond dier- en plantgericht ondernemen. Door te 
groeien in omvang is ForFarmers beter in staat om in-
ternationale kennis te vergaren en uit te wisselen. 

De voorlichters zijn de belangrijkste bron van ken-
nisoverdracht naar de klanten. Zij streven in 
samenspraak met de klant naar een maximaal be-
drijfsrendement. Verder wordt de kennisoverdracht 
van ForFarmers naar haar klanten ingevuld door het 
organiseren van sectorale studiedagen of themadagen 
voor specifieke doelgroepen. Ook worden er demovel-
den aangelegd, waar veehouders, akkerbouwers en 
loonwerkers kennis kunnen opdoen over de kwaliteit 
van diverse gewasrassen en de bijbehorende teelt-
technische aspecten.

Kennisontwikkeling en -verspreiding via internet is 
ook mogelijk. Daartoe beschikt ForFarmers over 
MyForFarmers, een portaalfunctie waar klanten be-
stellingen kunnen plaatsen en bedrijfsspecifieke 
informatie kunnen opvragen, zoals de overzichten van 
de voerafname en de daaraan gekoppelde overzichten 
van de mineralenaanvoer. 

Door de stijgende wereldbevolking, en daardoor een 
toenemende vraag naar voedsel, zal de productie van 
voedsel efficiënter moeten plaatsvinden. Dit kan door 
zowel een hogere productie per hectare als door een 
efficiëntere omzetting van voer in dierlijke produc-
ten (zoals vlees, melk en eieren). Daarnaast zullen 
er nieuwe huisvestingssystemen moeten komen om 
te voldoen aan de welzijns- en huisvestingseisen die 
de (Europese) overheid opstelt. De afdeling bedrijfs-
ontwikkeling (BOMAP) adviseert op het gebied van 
stallenbouw, ruimtelijke ordening, milieu en produc-
tierechten. Met haar kennis en ervaring ondersteunt 
en begeleidt BOMAP jaarlijks vele agrariërs bij het 
realiseren van hun ontwikkelingsplannen in het totale 
traject “van idee tot stal”. 

Ook innovaties op het gebied van arbeidsbesparing en 
-verlichting kunnen voor klanten van ForFarmers bij-
dragen aan een rendabele bedrijfsvoering. 

Om de doelstellingen van ForFarmers en haar klan-
ten te kunnen realiseren zijn continu innovaties nodig. 
ForFarmers geeft hier invulling aan door te werken 
met innovatieteams. Deze werken per sector aan de 
ontwikkeling en introductie van nieuwe producten en 
concepten voor de agrarische markt. Hierdoor worden 
ontwikkelingen en trends direct omgezet in een toege-
voegde waarde op de agrarische onderneming.

ForFarmers voert diverse onderzoeken uit bij eigen 
onderzoeksbedrijven, praktijkbedrijven, proefbedrij-
ven en bij internationale instituten. Eigen onderzoek 
is de essentiële basis voor succesvolle introducties 
van nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld het nieuwe 
voederwaarderingssysteem MELK® en Vitakrek®: hét 
nieuwe productieprocedé voor het maken van struc-
tuurmeel in de pluimveehouderij. 

Via exclusieve internationale samenwerkingsverban-
den met andere bedrijven worden nieuwe producten 
ontwikkeld. Voorbeelden zijn Bon Appetit voor verbe-
tering van de ruwvoeropname bij herkauwers en de 
pH-bolus, die het mogelijk maakt om de pH-waarde in 
de pens van een melkkoe continu te monitoren. Met 
behulp van deze producten zal de duurzaamheid van 
de melkveestapel verder verbeteren. Vanwege het in-
novatieve karakter heeft ForFarmers voor de pH-bolus 
een zilveren medaille gewonnen op de beurs Eurotier 
2010. 

In de loop van 2010 is het kennis- en inkoopcentrum 
CropSolutions geïntroduceerd. CropSolutions is een 
samenwerkingsverband tussen partijen met onder an-
dere als doel het vergaren, ontwikkelen en verspreiden 
van kennis en het gezamenlijk inkopen van producten 
in de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw. 

Daarnaast heeft ForFarmers al meerdere jaren het 
Innovatiefonds Farmers for Farmers. De innova-
ties die het Innovatiefonds ondersteunt komen altijd 
rechtstreeks van het boerenerf. Het zijn ideeën uit de 
praktijk, die gemakkelijk door andere boeren kunnen 
worden toegepast. Jaarlijks worden de beste ideeën 
ondersteund. Daartoe stelt ForFarmers geldprijzen be-
schikbaar.
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Duurza amhe id

In 2010 heeft ForFarmers haar nieuwe kernwaarde 
“Duurzaamheid” geïntroduceerd. ForFarmers geeft 
invulling aan het begrip duurzaamheid binnen de ei-
gen organisatie, maar ook bij de andere schakels in 
de voedselketen. ForFarmers draagt hieraan bij door 
bijvoorbeeld minder milieubelastende grondstoffen 
voor voer te benutten. Ook kan ze ervoor zorgen dat 
bijvoorbeeld de voederconversie, dat wil zeggen de 
hoeveelheid grondstof die nodig is voor het produ-
ceren van een bepaalde hoeveelheid product (zoals 
vlees of eieren), bij haar klanten wordt verlaagd. 
ForFarmers wil haar klanten maximaal ondersteu-
nen in een duurzamere productiewijze. Bijvoorbeeld 
door advies over een efficiënter voerverbuik, ener-
gieneutraal melken, aangepaste stalsystemen, de 
vermindering van de CO2-uitstoot op het landbouw-
bedrijf en het hergebruik van restproducten voor 
energie. 

Het is voor ForFarmers noodzakelijk om haar ei-
gen positie in de voedselketen te waarborgen door 
te laten zien dat ze op het gebied van duurzaam-
heid een voorloper is. Vandaar dat de Task Force 
Duurzaamheid operationeel is, die inhoud geeft aan 
de ambitie van ForFarmers om duurzaamheid in de 
organisatie, bij haar klanten en andere schakels in de 
voedselketen verder te implementeren.
ForFarmers stelt duidelijke randvoorwaarden waar-
binnen het bedrijf duurzaam wil ondernemen en gaat 
voor economische duurzaamheid. Dit betekent dat 
de zorg voor het milieu en de kostenbesparing elkaar 
zoveel mogelijk moeten versterken (milieuwinst én 
economische winst). 

ForFarmers is er van overtuigd dat duurzaamheid en 
een intensieve veehouderij samengaan. Intensieve 
veehouderij is nodig om de voedselproductie op peil 
te houden en zorgt voor versterking van de con-
currentiepositie van de Nederlandse boer op de 
wereldmarkt. 

ForFarmers is lid van de Round Table on Responsible 
Soy (RTRS) en lid van de Dutch Task Force 
Sustainable Soy. Deze platforms werken aan de pro-
motie en ontwikkeling van een mondiale standaard 
voor een verantwoorde keten van sojaproductie, -ver-
werking en -handel. Daarnaast is ForFarmers lid van 
de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO). 

ForFarmers scoort met duurzaamheid. Dat blijkt bij-
voorbeeld uit het winnen van de Lean and Green 
Award, voor verbeterde prestaties in de logistiek  
(o.a. minder brandstofverbruik). Deze Award wordt 
uitgegeven door het onafhankelijk netwerk Connekt. 
Ook de Boerderij Business Top 100, een ranglijst 
van honderd toonaangevende bedrijven in de agri-
business, hecht waarde aan de factor duurzaamheid. 
In deze ranglijst eindigde ForFarmers op een vierde 
positie, met een tweede plaats voor het onderdeel in-
novaties.



pagina 18

veRSLAg vAn De  D IReCT Ie
Medewerker s

De medewerkers van ForFarmers zijn de belangrijk-
ste factor bij de succesvolle verdere uitbouw van onze 
organisatie en vormen haar belangrijkste “kapitaal”. 
Kundige, gedreven en enthousiaste, maar ook prakti-
sche medewerkers, die zich graag inzetten voor steeds 
betere resultaten. Daarom blijft ForFarmers investeren 
in haar medewerkers.

Personeelsbeleid

ForFarmers voert een actief personeelsbeleid, waar-
mee zij zorgt voor het binden, boeien en passend 
belonen van haar medewerkers. 

Het personeelsbeleid kenmerkt zich onder andere 
door:
• het bevorderen van de ontwikkeling en inzet-

baarheid van medewerkers en het bieden van 
doorgroeimogelijkheden;

• een modern en aantrekkelijk pakket arbeidsvoor-
waarden;

• het waarborgen van veilige, gezonde en motiveren-
de arbeidsomstandigheden.

Opleiding en training

Er worden uiteenlopende trainingsactiviteiten en op-
leidingsprogramma’s georganiseerd voor verschillende 
doelgroepen. De aangeboden opleidingen en trainingen 
bevatten zowel interne maatwerkprogramma’s op spe-
cifieke gebieden als externe scholing. 
Voorbeelden van de opleidingen en trainingen zijn een 
tweejarig Management Development programma ‘For 
our Future’, het meerjarig trainingsprogramma ‘Expert 
in Sales’ en trainingen in de principes van “Het Nieuwe 
Rijden”: energiebewust, veilig en comfortabel rijden. 

medezeggenschap

De werknemersvertegenwoordigingen van de ver-
schillende ondernemingen, die deel uitmaken van de 
ForFarmers Group, worden intensief betrokken bij het 
ondernemingsbeleid. Vertegenwoordigers uit deze 
organen werken nauw samen met medewerkers in di-
verse commissies op het gebied van arbo, veiligheid 
en arbeidsvoorwaarden. 
De directie is de leden van deze werknemers-
vertegenwoordigingen zeer erkentelijk voor de 
constructieve samenwerking. 

HR kengetallen

Het jaar 2010 is voor ForFarmers wederom succesvol 
verlopen. De inzet, betrokkenheid en kwaliteit van 
haar medewerkers waren hierbij bepalend. De directie 
bedankt alle medewerkers voor hun bijdrage in het af-
gelopen jaar.

Aantal medewerkers per soort activiteit
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F i n anc i ee l  re su l t a a t

In 2010 hebben de meeste economieën een herstel 
ingezet na de kredietcrisis. ForFarmers heeft vroeg-
tijdig geanticipeerd op de risico’s en gevolgen van 
de kredietcrisis en heeft daardoor de invloed op haar 
resultaten kunnen beperken. Kostenbesparingen en 
de verdere toename van de efficiency hadden een 
positieve invloed op de resultaten. De voorraad- en 
inkoopposities zijn tijdig aangepast aan de ontwik-
kelingen op de grondstoffenmarkt. Cefetra heeft een 
sterke toename van de afzet gerealiseerd en boekt 
mede daardoor wederom een hoog resultaat. De 
verkoop van de participatiebewijzen in Koninklijke 
Cebeco Groep leidde tot een boekwinst van  
€ 8,5 miljoen.
 
In 2010 is een netto resultaat gerealiseerd van  
€ 40,5 miljoen door de goede resultaten op de kernac-
tiviteiten, gecombineerd met de hiervoor beschreven 
aspecten. Het resultaat in 2010 exclusief bijzondere 
boekwinsten bedraagt € 32,0 miljoen, tegenover  
€ 34,1 miljoen in 2009. In 2009 was het netto resul-
taat € 50,5 miljoen, inclusief bijzondere boekwinsten 
van € 16,4 miljoen. 

De omzet is in 2010 tot € 4,2 miljard gestegen. In 
2009 bedroeg de omzet nog € 1,9 miljard. De pro 

forma omzet over 2009, waarin de omzet van de deel-
nemingen Cefetra en HaBeMa over het gehele jaar is 
geconsolideerd, bedroeg € 3,5 miljard. In 2010 is op 
vergelijkbare basis een omzetgroei gerealiseerd van 
19%. Dit is vooral het gevolg van een stijging van de 
afzet van mengvoeders en agrarische grondstoffen.

Het rendement op de kernactiviteiten bedraagt 20,6% 
van het genormaliseerd eigen vermogen. In 2009 be-
droeg dit rendement 19,5%. In dit rendement zijn de 
boekwinsten op de verkoop van deelnemingen en on-
roerend goed niet meegenomen.

Voorgesteld wordt om, in lijn met het dividendbeleid, 
de boekwinst op de verkoop van Koninklijke Cebeco 
Groep ter grootte van € 8,5 miljoen toe te voegen 
aan de overige reserves, om de boekwinst te kunnen 
investeren in verdere groei van de kernactiviteiten. 
In aansluiting daarop wordt voorgesteld om van het 
resultaat exclusief deze boekwinst 30% uit te keren 
als dividend. Dit komt overeen met een bedrag van  
€ 9,6 miljoen.
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Ri s i comanagemen t  en  i n t e rne  con t ro l e

In 2010 is bij ForFarmers verder invulling gegeven 
aan het programma Integraal Risico Management. 
In het kader van dit programma worden risico’s 
geïdentificeerd en gekwantificeerd en worden 
beheersmaatregelen vastgesteld. Met deze beheers-
maatregelen wordt de kans dat een risico optreedt, of 
de gevolgen daarvan, beïnvloed. Beheersing van deze 
risico’s vindt plaats door onder andere het gebruik 
van financiële instrumenten en commodity contracten, 
interne richtlijnen, kwaliteitssystemen, audits, rappor-
tage- en monitoringsystemen en verzekeringen, dan 
wel het accepteren van de risico’s. Indien nodig wor-
den corrigerende maatregelen getroffen.

De interne controle bij ForFarmers is gericht op het 
verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid om-
trent het bereiken van doelstellingen op het gebied 
van:
• de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen;
• de betrouwbaarheid van de financiële informatiever-

zorging;
• de naleving van relevante wet- en regelgeving, 

beleidsrichtlijnen en procedures;
• het bewaken van activa of waarden.

De systemen voor risicomanagement en interne con-
trole van ForFarmers zijn erop gericht de realisatie van 
strategische en financiële doelstellingen optimaal te 
ondersteunen. Een adequaat opgezet systeem van risi-
comanagement en interne controle geeft geen garantie 
dat de strategische en financiële doelstellingen worden 
gerealiseerd. Het kan ook niet garanderen dat men-
selijke fouten, onvoorziene omstandigheden, foutieve 
rapportages, fraude en het niet voldoen aan wet- en 
regelgeving volledig kunnen worden uitgesloten.

De risicomanagement- en interne controlesystemen 
van ForFarmers richten zich met name op het beheer-
sen van de volgende risico’s:
•  risico’s met betrekking tot prijsontwikkeling, kwali-

teit en beschikbaarheid van grondstoffen;
•  valutarisico’s;
•  posities met contractpartijen en kredietrisico’s;
•  kwaliteitsrisico’s;
•  renterisico’s;
•  marktrisico’s;
•  liquiditeitsrisico’s.

De belangrijkste risico’s met de daarbij getroffen be-
heersmaatregelen zijn hieronder nader beschreven.

Prijsontwikkeling en beschikbaarheid grond-
stoffen

Voor haar kernactiviteiten maakt ForFarmers Group 
gebruik van grondstoffen van agrarische oorsprong, 

zoals tarwe, mais, sojaschroot en gerst. De prijs-
vorming op de markt voor deze grondstoffen is zeer 
volatiel en wordt beïnvloed door onder andere de 
kwaliteit en omvang van de gerealiseerde oogsten. 
Daarnaast spelen de vraag vanuit de biobrandstoffen-
industrie en de speculatieve handel door financiële 
investeerders een rol. 

ForFarmers Group volgt de ontwikkelingen op het ge-
bied van prijzen en beschikbaarheid van grondstoffen 
intensief. Per groepsmaatschappij is, waar dit op-
portuun is, een inkoopbeleid gedefinieerd, waarin is 
beschreven op welke wijze bepaalde risico’s moeten 
worden afgedekt en welke posities per grondstofgroep 
mogen worden ingenomen. Via financiële instrumenten 
en commodity contracten vindt, waar nodig, afdekking 
van risico’s plaats.

Contaminatie producten

De kwaliteit van de grondstoffen is van essentieel 
belang voor de productie van veilige en betrouwbare 
mengvoeders. In de afgelopen jaren is de mengvoe-
derindustrie geconfronteerd met een aantal incidenten, 
vooral veroorzaakt door de besmetting van grondstof-
fen met ongewenste stoffen.

ForFarmers Group werkt samen met een aantal 
ondernemingen, die ook actief zijn in de mengvoeder- 
industrie, in het samenwerkingsverband TrusQ. 
Doelstelling van TrusQ is de voedselveiligheid maximaal 
te borgen. Hiertoe hebben de deelnemende partijen 
sinds enkele jaren hun kennis gebundeld op het gebied 
van monitoring, kwaliteitsbeheersing, tracking & tracing 
en crisismanagement en zijn concrete afspraken ge-
maakt over de keuze van grondstoffen en leveranciers. 
De basis voor deze keuzes is een diepgaande en objec-
tieve risicoanalyse vanaf de bron van herkomst van een 
grondstof tot aan de werkelijke levering. 
ForFarmers Group hanteert daarnaast procedures en 
maakt gebruik van instrumenten om eventuele veront-
reiniging in een vroegtijdig stadium te signaleren en 
vervolgens adequate maatregelen te nemen.

Omvang veestapel en dierziekten

De omvang van de veestapel is één van de bepalende fac-
toren in de omvang van de markt voor mengvoeders. De 
omvang van de veestapel wordt beïnvloed door een aantal 
factoren, waaronder de prijzen van landbouwproducten 
en de kosten van naleving van wet- en regelgeving, met 
inbegrip van milieuwet- en -regelgeving. Dierziekten kun-
nen een negatief effect hebben op het aantal dieren. 
Bovendien kunnen dierziekten resulteren in vervoersbe-
perkingen, die van overheidswege worden opgelegd.
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Als gevolg van deze factoren kan vraag naar grond-
stoffen en/of mengvoeders fluctueren, hetgeen 
invloed kan hebben op de resultaten van ForFarmers 
Group.

Door geografische spreiding van haar activiteiten en 
een spreiding van de activiteiten over verschillende 
diersoorten worden de risico’s beperkt. Daarnaast 
zijn aanvullende maatregelen getroffen, zoals een ont-
smettingssysteem op vrachtwagens.

Prijsontwikkeling energie- en brandstofprijzen

Een substantieel deel van de kosten van ForFarmers 
Group bestaat uit energie en brandstoffen. 
Veranderingen in de prijzen hiervan beïnvloeden de 
kosten van productie en transport van producten van 
ForFarmers Group. Deze hogere kosten kunnen niet 
in alle gevallen worden doorberekend in de verkoop-
prijzen, waardoor het resultaat negatief kan worden 
beïnvloed. In de afgelopen jaren zijn de prijzen van 
brandstof en energie relatief volatiel geweest.

Voor de inkoop van energie heeft ForFarmers een in-
koopbeleid opgesteld. Onderdeel van dit beleid is het 
waar nodig via financiële instrumenten en commodity 
contracten afdekken van prijsrisico’s. De handhaving 
van dit inkoopbeleid wordt bewaakt. De ontwikke-
lingen op de markten voor energie en brandstoffen 
worden intensief gevolgd.

Valuta- en renterisico’s

De aankoop van grondstoffen en het afsluiten van 
verkoopcontracten kunnen valutarisico’s met zich 
meebrengen. ForFarmers Group is gedeeltelijk gefi-
nancierd door middel van rentedragende schulden, 
hetgeen een renterisico met zich meebrengt.

De ontwikkelingen op de rente- en valutamarkten 
worden nauwkeurig gevolgd en waar dit noodzakelijk 
is worden risico’s afgedekt door middel van swaps en 
andere financiële instrumenten.

Krediet- en liquiditeitrisico’s contractpartijen

Kredietrisico’s kunnen zich voordoen als contractpartijen 
van ForFarmers Group, zoals leveranciers of afnemers, 
hun contractuele verplichtingen niet nakomen. 

De contractpartijen worden op een aantal criteria be-
oordeeld. Desgewenst worden aanvullende afspraken 
gemaakt, waaronder het vastleggen van aanvullende 
zekerheden. Indien nodig worden risico’s verzekerd. 

De correcte afwikkeling van de verplichtingen en de 
ontwikkelingen bij contractpartijen worden nauwge-
zet gevolgd.

Liquiditeitrisico ForFarmers Group

ForFarmers Group dient altijd in staat te zijn haar 
financiële verplichtingen na te komen. Via een ro-
buuste vermogens- en liquiditeitspositie wordt dit 
zeker gesteld. De treasury functie zorgt voor tij-
dige beschikbaarheid van voldoende middelen en 
voor optimalisering van de renteopbrengsten op 
beschikbare middelen. Per ultimo 2010 beschikte 
ForFarmers Group over een saldo vrij beschikbare 
liquide middelen van € 83 miljoen (2009: € 80 mil-
joen) en ongebruikte kredietfaciliteiten ter grootte 
van € 107 miljoen (2009: € 149 miljoen).

Veranderingen in en naleving van wetgeving
 
Wijzigingen in wet- en regelgeving op Europees, na-
tionaal of lokaal niveau kunnen aanzienlijke invloed 
hebben op de activiteiten van ForFarmers Group 
of haar contractpartijen. Hierbij kan onder meer 
worden gedacht aan wetgeving op het gebied van 
milieu, voedselveiligheid en productieprocessen.

ForFarmers Group volgt de ontwikkelingen op het 
gebied van voor haar en haar contractpartijen re-
levante wet- en regelgeving op de voet. Zij tracht 
tijdig in te spelen op dergelijke wijzigingen en, waar 
mogelijk, ongewenste effecten te minimaliseren 
door overleg met betrokken partijen. Indien nodig 
worden aanpassingen als gevolg van de gewijzigde 
wetgeving doorgevoerd. Het naleven van wetgeving 
binnen ForFarmers Group wordt via onder andere 
periodieke reviews vastgesteld.
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CoRPoRATe  goveRnAnCe &  CoMPL IAnCe
Algemene  ve r g ader i n g  v an  a andee l houder s

De algemene vergadering van aandeelhouders be-
slist over belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen 
voor de organisatie conform de statuten. Voor de 
algemene vergadering van aandeelhouders worden 
de aandeelhouders, certificaathouders en houders 
van participatierekeningen (Coöperatie FromFarmers 
U.A.) uitgenodigd. De algemene vergadering van aan-
deelhouders wordt geleid door de voorzitter van de 
raad van commissarissen. 

De aandelen van ForFarmers Group B.V. zijn ge-
certificeerd en worden beheerd door Stichting 
Administratiekantoor ForFarmers. Coöperatie 
FromFarmers U.A. bezit per einde van het jaar 
2010 circa 91,9% van de certificaten. De zeggen-
schap behorende bij de certificaten ligt bij Stichting 
Administratiekantoor ForFarmers. Certificaathouders 
en houders van participatierekeningen bij 
Coöperatie FromFarmers U.A. kunnen bij Stichting 
Administratiekantoor ForFarmers een volmacht opvra-
gen voor het kunnen uitoefenen van hun stemrecht. 
Dit stemrecht is per certificaathouder beperkt tot 
5% van het totaal aantal uit te brengen stemmen. 
Dit maximum van 5% geldt tevens voor een certifi-
caathouder, die de stemmen kan uitbrengen door een 
onderlinge regeling tot samenwerking of doordat de 
certificaathouders deel uitmaken van een groep zoals 
bedoeld in artikel 24 B van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. Dit percentage van 5% kan zowel in het al-

gemeen als in bijzondere gevallen worden verhoogd 
krachtens besluit van de raad van commissarissen 
van ForFarmers Group B.V. tot ten hoogste 15%. 
De stemrechtbeperking geldt niet voor Coöperatie 
FromFarmers U.A. of een persoon die namens de coö-
peratie het stemrecht uitoefent. 

De bevoegdheid tot bijeenroeping van een algemene 
vergadering van aandeelhouders komt toe aan de 
directie, iedere directeur afzonderlijk, de raad van 
commissarissen en iedere commissaris afzonder-
lijk. De directie dient een algemene vergadering van 
aandeelhouders bijeen te roepen indien één of meer 
aandeelhouders, die gezamenlijk ten minste een 
tiende deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoor-
digen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen. 

In 2010 is er twee keer een algemene vergadering 
van aandeelhouders gehouden. Daarbij is onder an-
dere de dividenduitkering over 2009 vastgesteld, de 
jaarrekening 2009 vastgesteld, decharge verleend 
aan de directie en de raad van commissarissen en is 
besloten tot statutenwijziging. De introductie van en 
besluitvorming rondom het handelsplatform voor on-
der andere certificaten van aandelen van ForFarmers 
Group B.V. zijn eveneens aan de orde gekomen. 
Tevens is een voorstel voor de beloning van de raad 
van commissarissen goedgekeurd. 
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CoRPoRATe  goveRnAnCe &  CoMPL IAnCe
Ber i ch t  v an  de  r a ad  v an  commi s s a r i s s en

De raad van commissarissen van ForFarmers Group 
B.V. bestaat uit acht personen. Daarvan zijn vijf 
personen ook lid van de raad van commissarissen 
van Coöperatie FromFarmers U.A. 
Twee commissarissen worden benoemd met een 
versterkt voordrachtsrecht van de ondernemings-
raad. De commissarissen worden gekozen voor de 
duur van vier jaar, met de mogelijkheid van herbe-
noeming. De zittingstermijnen zijn beschreven in 
het overzicht van de samenstelling van de raad van 
commissarissen op pagina 53.

Activiteiten van de raad van commissa-
rissen

De raad van commissarissen bespreekt ten minste 
eenmaal per jaar, buiten de aanwezigheid van de 
directie, zowel haar eigen functioneren als dat van 
de individuele commissarissen en de conclusies die 
hieraan moeten worden verbonden. 
Elke commissaris dient geschikt te zijn om de 
hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en 
beschikt over specifieke deskundigheid, die noodza-
kelijk is voor de invulling van zijn taak. 

De raad van commissarissen zorgt ervoor dat vol-
doende kennis binnen het college aanwezig is, 
teneinde haar taken adequaat te kunnen vervul-
len. De raad van commissarissen kan zich hierin 
laten bijstaan door de externe accountant of een 
andere externe (financiële) deskundige. Jaarlijks 
beoordeelt de raad van commissarissen op welke 
onderdelen behoefte is aan een training of oplei-
ding.

Vervulling van haar toezichthoudende rol

De belangrijkste taak van de raad van commissa-
rissen is toezicht houden op de directie. Daarnaast 
is zij adviseur van de directie. Het toezicht van de 
raad van commissarissen op de directie omvat on-
der andere de realisatie van de doelstellingen van 
ForFarmers en de naleving van de wet- en regel-
geving. Zowel de raad van commissarissen als een 
individuele commissaris heeft een eigen verant-
woordelijkheid om van de directie en de externe 
accountant alle informatie te verlangen die nodig 
is om haar taak als toezichthouder goed te kunnen 
uitoefenen. 

In 2010 heeft zeven keer overleg plaatsgevonden 
tussen de raad van commissarissen en de directie, 
conform het in 2009 vastgestelde vergaderschema. 
Daarnaast hebben twee ingelaste vergaderingen 
plaatsgevonden. 

De belangrijkste onderwerpen waren:
• de jaarrekening 2009;
• de ontwikkeling van de resultaten in 2010;
• de begroting 2011;
• de strategie van de onderneming;
• het handelsplatform voor certificaten ForFarmers 

Group B.V.;
• risicomanagement en interne controle;
• het personeelsbeleid;
• de verkoop van de participatie in Koninklijke 

Cebeco Groep;
• een aantal belangrijke investeringen. 

De raad van commissarissen van ForFarmers Group 
B.V. heeft regelmatig contact met de onderne-
mingsraad.

Commissies uit de raad van commissa-
rissen van ForFarmers Group B.V.

Hieronder wordt de samenstelling van de verschil-
lende commissies beschreven.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie maakt voorstellen 
voor de beloningshoogte en -systematiek van de  
directie.

Leden:
De heer J. Markink, voorzitter
De heer H. de Lange
De heer H.J. Nordbeck

De remuneratiecommissie heeft in 2010 drie keer 
vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die tij-
dens deze vergaderingen zijn besproken zijn de 
vaste beloning van de directie, de vaststelling van 
de variabele beloning over 2009 op basis van de 
performance met betrekking tot de vooraf vastge-
stelde doelstellingen en de doelstellingen in het 
kader van de variabele beloning over 2010.

Auditcommissie 
De auditcommissie maakt een voorstel voor de 
keuze van de accountant, verleent de opdracht tot 
controle van de jaarrekening en bespreekt het ac-
countantsrapport met de accountant en de directie.

Leden:
De heer J.W. Eggink, voorzitter
De heer P.C.T. ter Kuile
Mevrouw L.J.A. Trompert-Vrielink
Mevrouw J.W. Addink-Berendsen

In 2010 heeft de auditcommissie drie keer vergaderd. 
Tijdens deze vergaderingen heeft telkens ook  
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overleg plaatsgevonden met Ernst & Young, de  
externe accountant van de vennootschap. Onder 
andere de volgende onderwerpen zijn aan de orde 
gekomen:
• de controleaanpak; 
• de aandachtspunten voor het boekjaar 2010;
• de relatie tussen de accountant en de onderne-

ming;
• de verwerking van de consolidatie en rapportage 

van Cefetra;
• het remuneratierapport inzake de beloning van 

de directie;
• de verkoop van Koninklijke Cebeco Groep;
• de voortgang van de implementatie van SAP-

software bij de Duitse groepsmaatschappijen.   

Benoemingscommissie
De benoemingscommissie houdt zich bezig met 
voorstellen voor de benoeming van commissarissen 
en bewaakt de kwaliteitseisen die aan de raad van 
commissarissen worden gesteld.

Leden:
De heer J. Markink, voorzitter
De heer H. Mulder
Mevrouw L.J.A. Trompert-Vrielink
 
In 2010 is de heer E.J. Aalpoel volgens het rooster 
van aftreden afgetreden. Mevrouw J.W. Addink-
Berendsen en de heer H. Mulder zijn nieuw 
benoemd in de raad van commissarissen. 

CoRPoRATe  goveRnAnCe &  CoMPL IAnCe
Ber i ch t  v an  de  r a ad  v an  commi s s a r i s s en

Jaarrekening en advies aan de algeme-
ne vergadering van aandeelhouders

Met de jaarrekening legt de algemene directie re-
kening en verantwoording af aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders over het gevoerde 
bestuur. De jaarrekening van ForFarmers Group 
B.V. over het boekjaar 2010 is opgesteld door de 
directie. De jaarrekening is gecontroleerd door 
Ernst & Young Accountants LLP, een deskundige 
zoals aangegeven in de statuten. De door Ernst & 
Young Accountants LLP opgestelde controleverkla-
ring is opgenomen onder “Verklaring betreffende de 
jaarrekening” op de pagina’s  50 en 51. 

Wij adviseren de algemene vergadering van aan-
deelhouders de jaarrekening 2010 van ForFarmers 
Group B.V. vast te stellen. Daarnaast adviseren wij 
de algemene vergadering van aandeelhouders om 
de directie decharge te verlenen voor het in 2010 
gevoerde bestuur en de raad van commissarissen 
voor het uitgeoefende toezicht.

Lochem, 9 maart 2011

Namens de raad van commissarissen
J. Markink, voorzitter
J.W. Eggink, secretaris/vice-voorzitter
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JAARReKenInG 2010
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Jaarrekening 2010     
geconsolideerde balans

In € x 1.000, voor resultaatbestemming

ACTIVA 31.12.2010 31.12.2009

VAsTe ACTIVA

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 24.941 24.742
Machines en installaties 25.130 26.732
Andere bedrijfsmiddelen 12.877 12.055
In uitvoering 2.216 1.369
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 575 748
 

(1) 65.739 65.646

Financiële vaste activa
Deelnemingen (2) 9.577 8.352
Vorderingen (3) 6.614 6.923

16.191 15.275

Totaal vaste activa 81.930 80.921

VLOTTende ACTIVA
    
Voorraden (4) 271.161 201.729

Vorderingen
Handelsdebiteuren (5) 157.836 96.811
Vorderingen op groepsmaatschappijen 373 -
Belastingen en sociale premies 18.500 6.674
Overige vorderingen en overlopende activa (6) 38.327 51.894

215.036 155.379

Liquide middelen 83.296 79.505

Totaal vlottende activa 569.493 436.613

651.423 517.534
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PAssIVA 31.12.2010 31.12.2009

GROePsVeRmOGen

Eigen vermogen (7) 266.435 236.253

Aandeel van derden (8) 46.052 38.915

312.487 275.168

VOORZIenInGen

Personeel 5.689 6.444
Latente belastingen 4.040 4.732
Overige 7.225 17.322

(9) 16.954 28.498

LAnGLOPende sCHULden

Schulden aan kredietinstellingen 167 2.224
Overlopende passiva 1.054 1.138

(10) 1.221 3.362

KORTLOPende sCHULden

Schulden aan leveranciers 52.880 26.574
Schulden aan kredietinstellingen 138.141 93.463
Belastingen en sociale premies 24.012 18.244
Overige schulden en overlopende passiva (11) 105.728 72.225

320.761 210.506

651.423 517.534
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Jaarrekening 2010   
geconsolideerde resultatenrekening

In € x 1.000

2010 pro forma 
2009 *

2009

Omzet (12) 4.162.844 3.493.857 1.949.540
Kortingen 21.475 19.538 19.538

netto omzet 4.141.369 3.474.319 1.930.002
Kosten van grond- en hulpstoffen 3.971.749 3.309.526 1.807.611

Brutowinst 169.620 164.793 122.391
Overige bedrijfsopbrengsten 5.008 9.566 9.394

Bedrijfsopbrengsten 174.628 174.359 131.785

Personeelskosten (13) 54.416 54.342 45.707
Afschrijvingen (14) 10.007 9.573 8.708
Overige bedrijfskosten (15) 52.910 53.824 49.386

Bedrijfslasten 117.333 117.739 103.801

Bedrijfsresultaat 57.295 56.620 27.984

Rentebaten (16) 2.213 2.157 2.116
Rentelasten (17) -4.846 -2.897 -1.541

Financiële baten en lasten -2.633 -740 575

Resultaat uit gewone bedrijfs- 
uitoefening voor belastingen

54.662 55.880 28.559

Belastingen (18) -13.252 -11.936 -5.456
Resultaat andere deelnemingen (19) 8.924 15.636 28.324

Groepsresultaat na belastingen 50.334 59.580 51.427
Aandeel van derden -9.850 -9.127 -974

Resultaat na belastingen 40.484 50.453 50.453

* Pro forma cijfers zijn inclusief consolidatie van Cefetra en HaBeMa, beide met ingang van 1 januari 2009. Cefetra is  integraal geconsolideerd (deelneming 57,7%). 
HaBeMa is proportioneel geconsolideerd (deelneming 50%).
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Jaarrekening 2010   
geconsolideerd kasstroomoverzicht

In € x 1.000

2010 2009
Kasstroom uit operationele activiteiten:
Bedrijfsresultaat 57.295 27.984
Resultaat andere deelnemingen 8.924 28.324
Afschrijvingen 10.007 8.805
Mutatie voorzieningen -3.519 -7.369
Voorraden -69.432 -8.632
Vorderingen -65.031 45.061
Kortlopende schulden, exclusief schulden aan

60.100 -78.453kredietinstellingen en belastingen
Mutatie werkkapitaal -74.363 -42.024

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.656 15.720

Rentebaten 2.213 2.116
Rentelasten -4.846 -1.541
Belastingen -17.427 867

Kasstroom uit operationele activiteiten -21.716 17.162

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Investeringen materiële vaste activa -10.714 -13.371
Desinvesteringen materiële vaste activa  444 344
Mutatie financiële vaste activa -917 1.354
Aandeel van derden -2.714 -2.391
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -13.901 -14.064

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:
Mutatie langlopende schulden kredietinstellingen -2.057 -3.073
Mutatie overige langlopende schulden -84 -110
Uitgekeerd dividend -10.229 -8.631
Overige mutaties eigen vermogen 70 519
Inkoop resp. uitgifte van aandelen -143 187
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -12.443 -11.108

Kasstroom door wijziging consolidatiekring:
Operationele activiteiten
Mutatie voorzieningen -7.331 16.280
Voorraden  - -156.734
Vorderingen 17.200 -136.083
Kortlopende schulden, excl. schulden aan 
kredietinstellingen en belastingen -291 146.229
Belastingen -2.575 11.259

7.003 -119.049
Investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 169 -13.281
Mutatie financiële vaste activa 1 88.356
Aandeel van derden  - 38.452

170 113.527

netto kasstroom -40.887 -13.532
Saldo liquide middelen minus kortlopend  

-13.958 -426bankkrediet per begin boekjaar

saldo liquide middelen minus kort- 
lopend bankkrediet per einde boekjaar 

-54.845 -13.958
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Voor een beschrijving van de activiteiten van de groep verwijzen wij u naar het verslag van de directie.

Algemeen

De vennootschap heeft zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld vol-
gens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

De activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde tenzij anders is vermeld.

In april 2010 heeft ForFarmers Group B.V. haar belang van 50% in Coöperatie Koninklijke Cebeco Groep U.A. 
(hierna: KCG) verkocht. KCG heeft de participatiebewijzen die in het bezit waren van ForFarmers Group B.V. 
ingekocht. De gerealiseerde boekwinst op deze transactie is verantwoord als resultaat deelnemingen.
Coöperatie Koninklijke Cebeco Groep U.A. is tot 1 april 2010 voor 50% partieel meegeconsolideerd. 

Het deelnemingspercentage van ForFarmers Group B.V. in Probroed B.V. is per 8 december 2010 uitgebreid 
door de aankoop van 228.900 aandelen Probroed van KCG. Hierdoor is het deelnemingspercentage uitgebreid 
van 28,78% naar 33,35%.

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens van de vennootschap en haar groepsmaat-
schappijen per 31 december van het boekjaar opgenomen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en 
vennootschappen waarin de meerderheid qua zeggenschap wordt uitgeoefend.
De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop de meerderheid qua 
zeggenschap in de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden in de consolidatie op-
genomen tot de datum waarop geen sprake meer is van de meerderheid qua zeggenschap. De posten in de 
geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vast-
gesteld. Joint ventures worden proportioneel geconsolideerd, met uitzondering van Baltic Grain Terminal Sp. 
zo.o. te Gdynia, Polen, mede gezien de beperkte omvang van de onderneming.

Het aandeel van derden in het eigen vermogen en in het resultaat is afzonderlijk in de geconsolideerde jaar-
rekening tot uitdrukking gebracht.

Fusies en overnames

In geval van samensmelting van belangen wordt de pooling of interests methode toegepast. De samenge-
voegde ondernemingen worden tegen hun boekwaarden verantwoord vanaf het begin van het boekjaar en 
vergelijkende cijfers worden aangepast alsof de fusie altijd al had plaatsgevonden.
In geval van een overname wordt de werkwijze gehanteerd zoals beschreven in de toelichting over goodwill.

Vreemde valuta

Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers op de balansdatum. Niet-
monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op historische kosten, worden omgerekend 
tegen de valutakoers op transactiedatum. De niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaar-
deerd op actuele waarde, worden omgerekend tegen de valutakoers geldend op het moment van waardering 
van de post.

De omzet, kosten en winst van transacties in vreemde valuta worden omgerekend op het moment van de trans-
actie tegen de dan geldende koers. Wanneer deze transacties onderdeel zijn van een hedgetransactie wordt de 
betreffende koers van de hedge gehanteerd. 

Jaarrekening 2010     
grondslagen bij de geconsolideerde balans en resultatenrekening  
(voor waardering en resultaatberekening)
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Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire posten in vreemde  
valuta, worden verwerkt in de resultatenrekening.
Koersverschillen voortvloeiende uit de omrekening van de waarde van de dochterondernemingen worden recht-
streeks verwerkt in het eigen vermogen.

Goodwill

Het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel van de vennootschap in de reële waarden van 
de overgenomen identificeerbare activa en passiva op het moment van de transactie van een deelneming wordt 
in het jaar van verwerving als goodwill ten laste van het eigen vermogen gebracht. 

materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met de jaarlijks gelijk-
blijvende afschrijvingen op basis van de aanschaffingswaarde. 
De afschrijvingen zijn voor:
• gebouwen 2 - 10%;
• machines en installaties 6 - 20%;
• andere bedrijfsmiddelen 10 - 33%;
• woningen 2 - 4%. 

Bij het bepalen van de afschrijving wordt rekening gehouden met een restwaarde. Bij een lagere directe op-
brengstwaarde of bedrijfswaarde worden de afschrijvingen aangepast. Onder niet aan de bedrijfsuitoefening 
dienstbare activa zijn verantwoord woningen en bedrijfsmiddelen waarvan de activiteiten zijn beëindigd.

Herstelkosten of kosten van groot onderhoud worden niet geactiveerd.

Financiële vaste activa

Deelnemingen
Deelnemingen waarin de vennootschap invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid 
worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. Overeenkomstig deze methode, worden de deel-
nemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de vennootschap in de nettovermogenswaarde 
vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, be-
paald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. In de resultatenrekening wordt het aandeel 
van de vennootschap in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Indien en voor zover de vennootschap 
niet zonder beperking uitkering van de positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten 
in een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen en -vermin-
deringen van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen.

Deelnemingen waarin de vennootschap geen invloed van betekenis op het financiële en zakelijke beleid uitoe-
fent, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel de lagere realiseerbare waarde (hier de hoogste 
van de bedrijfswaarde en opbrengstwaarde). In de resultatenrekening wordt het dividend als opbrengst uit 
deelneming verantwoord.

Vorderingen
De vorderingen onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde ofwel de lagere 
realiseerbare waarde (hier de hoogste van de bedrijfswaarde en opbrengstwaarde). Het (dis)agio waarmee le-
ningen zijn verstrekt of overgenomen, wordt in aanmerking genomen door deze gedurende de looptijd van de 
vordering ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat te brengen. Het nominale bedrag van de lening 
wordt daartoe verminderd respectievelijk vermeerderd met het nog aan het resultaat toe te rekenen (dis)agio.
Voor uitgegeven leningen aan personeel inzake de werknemersparticipatie wordt een wettelijke reserve aange-
houden.
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Voorraden

De voorraden grondstoffen ten behoeve van voederartikelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of la-
gere marktwaarde op balansdatum verhoogd met de bijkomende kosten. De handelsvoorraden zijn op gelijke 
wijze gewaardeerd, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De voorraden gereed product zijn 
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de daarin verwerkte grondstoffen, vermeerderd met de productie-
kosten.
Handelsvoorraden en voorraden gereed product worden afgewaardeerd indien sprake is van een lagere ver-
wachte opbrengstwaarde. Lopende contractposities en de daarmee samenhangende valutatermijntransacties 
worden niet in de voorraden opgenomen.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens 
oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden 
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. Een voorziening mag slechts worden gevormd 
indien er sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting. De omvang van de voorziening wordt 
bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen 
en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met 
uitzondering van de voorziening voor jubileumverplichtingen. Indien de looptijd langer is dan één jaar dan wordt 
de verplichting gewaardeerd tegen contante waarde. 

De verplichting uit hoofde van de jubileumregeling wordt actuarieel berekend op basis van richtlijn 271 voor de 
jaarverslaggeving.

Pensioenen

De gehanteerde pensioenregelingen van de Nederlandse geconsolideerde maatschappijen zijn toegezegde 
bijdrage regelingen, die zijn ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in, dat deze groepsmaat-
schappijen alleen de verplichting hebben de overeengekomen bijdragen aan de verzekeringsmaatschappijen te 
betalen. De verschuldigde bijdragen worden rechtstreeks in de resultatenrekening verwerkt.

Bij de buitenlandse groepsmaatschappijen bestaat voor een beperkt aantal personen een toegezegde pen- 
sioenregeling in eigen beheer. De pensioenverplichting wordt opgenomen in een voorziening die het saldo is 
van de volgende posten:
• de contante waarde van toegekende pensioenaanspraken op balansdatum; 
• plus of min de op balansdatum nog niet in het resultaat verwerkte actuariële resultaten; 
• min de aan de volgende boekjaren toe te rekenen lasten over verstreken diensttijd.

Belastingen

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle ver-
rekenbare tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente 
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belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor ver-
rekening.

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen 
van de door de vennootschap, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, 
voorzieningen, schulden of overlopende passiva. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen worden ge-
waardeerd tegen nominale waarde.

Tussen de vennootschap en de Nederlandse groepsmaatschappijen waarin voor 100% wordt deelgenomen be-
staat een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De verrekening van de belastingen binnen de fiscale 
eenheid vindt plaats alsof elke maatschappij zelfstandig belastingplichtig is.

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijge-
stelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

Omzet, resultaten, bedrijfslasten

Onder de omzet worden de aan afnemers gefactureerde bedragen verantwoord, exclusief in rekening gebrachte 
omzetbelasting. De netto omzet betreft de omzet na aftrek van kortingen verstrekt aan afnemers. 
Opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Resultaten uit hoofde van 
wash-outs en circles worden voor wat betreft de verkooptransactie onder de netto omzet en voor wat betreft 
de inkooptransactie onder de kosten van handelsgoederen verantwoord.
Indien ingenomen posities leiden tot ongewenste risico’s, dan zullen voor deze posities tegenposities (hedges) 
ingenomen worden, om de risico’s af te dekken. In het geval hiervan sprake is, kunnen samenhangende en 
tegenovergestelde resultaten in verschillende boekjaren gerealiseerd worden. De resultaten van met elkaar sa-
menhangende transacties in verschillende boekjaren worden echter gesaldeerd verantwoord in het jaar waarin 
de hedge is afgewikkeld. 
In het geval het saldo een verlies betreft, wordt het verlies in aanmerking genomen in het jaar, waarin dit voor-
zienbaar is. Positieve resultaten, welke in een volgend jaar worden gerealiseerd, worden alleen in aanmerking 
genomen voor zover er voldoende zekerheid bestaat omtrent de realisatie van deze resultaten.
De bedrijfslasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waar-
dering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden 
voor het opnemen van voorzieningen. 

Rentebaten, rentelasten

Onder de rentebaten en rentelasten zijn ook de mutaties in de berekende voorzieningen op grond van de ge-
hanteerde rekenrentes opgenomen.

Belastinglast

Als belastingen worden verantwoord de over het boekjaar verschuldigde belastingen, alsmede de mutaties in 
de schulden en voorzieningen voor latente belastingen.

Resultaat andere deelnemingen

Dit betreffen alle deelnemingen met uitzondering van de groepsmaatschappijen. Van deelnemingen waarop in-
vloed van betekenis zou kunnen worden uitgeoefend, wordt het aandeel in het resultaat van deze deelnemingen 
opgenomen. Van de overige deelnemingen worden de uitkeringen verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn 
ontvangen.
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Algemeen

Dit is de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening. Alle bedragen luiden in € x 1.000, 
tenzij anders vermeld. 

Bij het opmaken van de enkelvoudige resultatenrekening is artikel 402 BW 2 toegepast.

1 materiële vaste activa
Bedrijfs-

gebouwen en
-terreinen

Machines
en 

installaties

Andere
bedrijfs-

middelen

In uitvoering Niet aan de  
bedrijfsuit-

oefening
dienstbaar

Totaal

Boekwaarde begin 2010 24.742 26.732 12.055 1.369 748 65.646

Investeringen 1.132 1.229 3.929 4.367 57 10.714
Mutatie activa in uitvoering 367 2.411 825 -3.520 - 83
Wijziging consolidatiekring - - - - -169 -169
Desinvesteringen -12 -34 -341 - -57 -444
Afschrijvingen -1.288 -5.208 -3.591 - -4 -10.091

Boekwaarde eind 2010 24.941 25.130 12.877 2.216 575 65.739

Cumulatieve afschrijvingen  
eind 2010

46.894 100.654 31.051 - 648 179.247

2 Financiële vaste activa; deelnemingen
2010 2009

      
Boekwaarde begin boekjaar 8.352 98.011

Mutaties door wijziging consolidatiekring -1 -88.356
Investeringen 554 -
Desinvesteringen - -3.590
Resultaat deelnemingen 8.924 2.313
Vermogensmutaties deelnemingen incl. uitkeringen -8.252 -26

Boekwaarde eind boekjaar 9.577 8.352

Voor het niet uitgekeerde deel van de resultaten van deze deelnemingen wordt een wettelijke reserve aangehouden.
Het overzicht van de kapitaalbelangen is weergegeven in de toelichting op pagina 54.
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3 Financiële vaste activa; vorderingen
2010 2009

Boekwaarde begin boekjaar 6.923 6.974

Aflossingen -309 -191
Verstrekte leningen  - 140

Boekwaarde eind boekjaar 6.614 6.923

In het saldo van de vorderingen is een post van € 6,3 miljoen (2009: € 6,3 miljoen) opgenomen in verband 
met leningen aan directie en medewerkers. Deze leningen zijn deels rentedragend. De hoogte van de rente 
is gelijk aan de rente op Nederlandse staatsleningen, maar minimaal gelijk aan de rente als bedoeld in artikel 
59 Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001. De lening aan de directie bedraagt € 2 miljoen en is onder voor-
waarden niet rentedragend. De aflossing van de lening bedraagt minimaal 7,5% per jaar met ingang van 2015. 
Als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is op de met de lening gekochte certificaten pandrecht 
gevestigd, waarvan de marktwaarde op balansdatum het saldo van de lening overschrijdt. 

4 Voorraden
2010 2009

Grondstoffen 32.182 26.350
Gereed product 2.718 2.627
Handelsvoorraden 235.787 172.232
Overige voorraden 474 520

271.161 201.729

Op de voorraad is een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht ter hoogte van € 23 duizend  
(2009: € 36 duizend).

5 debiteuren
2010 2009

Handelsdebiteuren 163.647 101.137
Voorziening oninbaarheid -5.811 -4.326

157.836 96.811

Het verloop van de voorziening voor dubieuze debiteuren kan als volgt worden weergegeven.
2010 2009

Beginstand 4.326 2.900

Mutaties door wijziging consolidatiekring  - 913
Afboekingen -231 -189
Toevoeging 1.716 702

Eindstand 5.811 4.326
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7 eigen vermogen
2010 2009

Stand begin boekjaar 236.253 193.725

Resultaat boekjaar na belasting 40.484 50.453

Mutatie juridische fusie deelneming - -109
Goodwill uitbreiding aandeel deelneming -126 -
Omrekeningsverschil buitenlandse deelneming 185 443
Overig 11 185
Totaal rechtstreekse mutaties eigen vermogen 70 519

Totaal resultaat 40.554 50.972

Inkoop resp. uitgifte van aandelen -143 187
Dividendbetaling -10.229 -8.631
Totaal mutaties eigen vermogen 

-10.372 -8.444in relatie tot aandeelhouders

Stand eind boekjaar 266.435 236.253

Voor de toelichting op de onderscheiden posten van het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting  
op de enkelvoudige balans.

8 Aandeel van derden 
2010 2009

Stand begin boekjaar 38.915 1.880

Mutatie door uitbreiding consolidatiekring - 38.452
Aandeel van derden in dividend -2.836 -2.719
Aandeel van derden in resultaat boekjaar 9.850 974
Aandeel van derden in overige vermogensmutaties 123 328

Stand eind boekjaar 46.052 38.915

Het aandeel van derden betreft het minderheidsbelang in de integraal geconsolideerde groepsmaatschappijen 
Cefetra B.V. en ForFarmers Thesing Mischfutter GmbH & Co. KG.

6 Overige vorderingen en overlopende activa

Alle vorderingen die onder deze post zijn verantwoord hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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9 Voorzieningen
Pensioen

eigen 
beheer

Afvloeiings-
verplichtin-

gen

Jubileum
uitkering

Latente
belasting

Bodem-
sanering

Inkoop
verplichtin-

gen

Overig Totaal

Beginstand 2010 5.565 220 659 4.732 2.115 5.389 9.818 28.498

Wijziging consolidatiekring -99 - - - - - -7.184 -7.283
Betaald -16 -89 - - -77 -85 - -267
Mutatie voorzieningen -527 -131 107 -692 327 -2.959 -119 -3.994

Eindstand 2010 4.923 - 766 4.040 2.365 2.345 2.515 16.954

De pensioenvoorzieningen hebben betrekking op pensioenregelingen in eigen beheer in Duitsland. 
Bij de berekening van de voorziening zijn de volgende actuariële grondslagen gehanteerd:

Rekenrente   5,2%
Grondslagen berekening Heubeck 2005G

De actuariële grondslagen zijn in 2010 geactualiseerd. 

Naar verwachting zal van de voorzieningen een bedrag ter grootte van € 5,6 miljoen binnen één jaar worden 
afgewikkeld en zal een bedrag ter grootte van € 5,3 miljoen na meer dan vijf jaar worden afgewikkeld.

10 Langlopende schulden
 Verschuldigd 

aan krediet-
instellingen 

 Investerings-
subsidie 

 Totaal 

Beginstand 2010 2.224 1.138 3.362

Vrijval investeringssubsidie  - -84 -84
Aflossingen -2.057  - -2.057

Eindstand 2010 167 1.054 1.221

Looptijd korter dan 1 jaar 57 97 154
Looptijd langer dan 5 jaar  - 568 568

De looptijden van de schulden variëren van 2014 tot en met 2019. De rentepercentages variëren van 0% tot 5,5%.
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11 Overige schulden en overlopende passiva

Alle schulden die onder deze post zijn verantwoord hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Kredietfaciliteiten

De kredietfaciliteiten zijn verstrekt door ABN-Amro, ING, Rabobank, de Bremer Landesbank, de Deutsche 
Bank, de HSH Nordbank, de Volksbank, de Oldenburger Landesbank en de Bayrische Hypo- und Vereinsbank 
waarvoor hypothecaire zekerheid op onroerend goed en pandrecht op voorraden, bedrijfsinventaris en (han-
dels)vorderingen is verstrekt. 

niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

• Borgstellingen/garanties
 
Ten behoeve van de aankoop van handelsvoorraden en financiering van bedrijven zijn borgstellin-
gen en bankgaranties afgegeven. De afgegeven borgstellingen en garanties bedragen € 6,9 miljoen. 

• Huur- en leaseovereenkomsten
 
Ultimo 2010 bedroeg het totaal van langlopende verplichtingen € 21,6 miljoen. Het bedrag dat in 2011  
vervalt bedraagt € 5,3 miljoen. Het bedrag van de verplichtingen die langer lopen dan 5 jaar bedraagt  
€ 8,4 miljoen.

• Hypothecaire zekerheid en pandrecht
 
Tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen uit leningen en kredietfaciliteiten is hypothecaire zeker-
heid verstrekt voor een totaalbedrag van € 62,4 miljoen en is pandrecht verleend op de bedrijfsinventaris, 
voorraden en (handels)vorderingen.

• Financiële instrumenten
 
De valutarisico’s worden door middel van termijntransacties afgedekt. De betreffende financiële instrumen-
ten worden gewaardeerd overeenkomstig de ingedekte valutaposities. De resultaten worden verantwoord 
bij de afwikkeling van deze posities.
 
Door middel van een renteswap van € 1,2 miljoen is de rente op een schuld aan kredietinstellingen ge-
fixeerd tot en met 31 maart 2016.
 
Voor de overige financiële instrumenten wordt verwezen naar het hoofdstuk risicomanagement en interne 
controle op pagina’s 20 en 21.

• Open boek

Lopende contractposities en de daarmee samenhangende valutatermijntransacties worden niet in de balans 
opgenomen. Per ultimo 2010 bedraagt de orderportefeuille 6,6 miljoen ton (2009: 5,4 miljoen ton) met een 
verwacht resultaat na belastingen van € 5,6 miljoen (2009: € 5,4 miljoen).
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12 Omzet

De geografische verdeling van de omzet kan als volgt worden weergegeven.
2010 2009

Nederland 1.377.656 755.877
Duitsland 629.445 362.965

Overige EU-landen 1.411.557 545.801
Landen buiten de EU 744.186 284.897

4.162.844 1.949.540

De verdeling van de omzet per categorie kan als volgt worden weergegeven.
2010 2009

Mengvoeders 556.552 514.044
Agrarische grondstoffen 3.508.322 1.350.285
Overige omzet 97.970 85.211

4.162.844 1.949.540

13 Personeelskosten
2010 2009

Lonen 45.962 38.164
Sociale lasten 4.207 4.823
Pensioen- en VUT-lasten 4.247 2.720

54.416 45.707

Kasstroomoverzicht

De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt in 2010 € 21,7 miljoen negatief (2009: € 17,2 miljoen  
positief). De daling van de operationele kasstroom komt vooral door de toename van de afzet en het prijs-
niveau, waardoor het werkkapitaal is toegenomen met € 74,4 miljoen (2009: € 42,0 miljoen). Daarnaast bevat 
het resultaat van 2009 eenmalige posten die in omvang groter waren dan in 2010. 

De kasstroom uit financieringsactiviteiten is € 12,4 miljoen negatief (2009: € 11,1 miljoen negatief) door de uit-
kering van dividend door ForFarmers Group B.V. en het aflossen van langlopende schulden.

De kasstroom als gevolg van de wijziging van de consolidatiekring is € 7,2 miljoen positief (2009: € 5,5 miljoen 
negatief) en wordt vooral veroorzaakt door de verkoop in 2010 van de participatiebewijzen in de Koninklijke 
Cebeco Groep.
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Personeelsomvang ultimo boekjaar
Omgerekend naar volledige dienstverbanden

2010 2009

Logistiek 452 460
Commercieel 262 240
Overig 133 132

847 832

2010 2009

Begin boekjaar 832 608
Mutaties door wijziging consolidatiekring -2 189

830 797
Indiensttredingen 78 109
Uit dienst -61 -74

Eind boekjaar 847 832

Van het aantal werknemers waren 354 (2009: 340) werknemers buiten Nederland werkzaam.
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Bezoldigingen

In 2010 bedroeg de bezoldiging van (oud-)leden van de raad van commissarissen € 173 duizend (2009: € 185 
duizend). 

Inzake de bezoldiging van het bestuur heeft de vennootschap gebruik gemaakt van de vrijstelling vermelding 
bezoldiging bestuurders op grond van artikel 383 lid 1 BW 2.

14 Afschrijvingen
2010 2009

Afschrijvingen conform verloopoverzicht materiële vaste activa 10.091 8.805
Vrijval investeringsubsidie -84 -97

10.007 8.708

15 Accountants- en advieskosten

De in de jaarrekening verantwoorde accountants- en advieskosten kunnen als volgt worden weergegeven.
2010 2009

Onderzoek jaarrekening door Ernst & Young 359 321
Adviesdiensten Ernst & Young 160 167
Onderzoek jaarrekening door overige accountants 15 13
Adviesdiensten overige accountants 2 16

536 517
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16 Rentebaten
2010 2009

Rentebaten verbonden partijen 3 -
Rentebaten derden 2.210 2.116

2.213 2.116

17 Rentelasten
2010 2009

Rentelasten derden 4.846 1.541

18 Belastingen

De effectieve belastingdruk is 24,3% van het resultaat voor belastingen, exclusief het resultaat andere deelnemingen.
De afwijking van de nominale Nederlandse belastingdruk van 25,5% wordt veroorzaakt door verschillen in be-
lastingtarieven in de landen waar vennootschappen van ForFarmers Group B.V. gevestigd zijn. 

19 Resultaat andere deelnemingen

Het resultaat 2010 bestaat met name uit de boekwinst op de verkoop van participatiebewijzen van de Koninklijke 
Cebeco Groep. In 2009 bestond het resultaat uit het resultaat van Cefetra (eerste helft 2009) en de verkoop van een 
aantal deelnemingen. 
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Jaarrekening 2010    
enkelvoudige balans

In € x 1.000, voor resultaatbestemming

ACTIVA 31.12.2010 31.12.2009

VAsTe ACTIVA

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen - 7.929
Machines en installaties - 8.924
Andere bedrijfsmiddelen - 7.109
In uitvoering - 749
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 57 338
 

(1) 57 25.049

Financiële vaste activa
Deelnemingen (2) 237.929 235.082
Overige vorderingen (3) - 6.296

237.929 241.378

Totaal vaste activa 237.986 266.427

VLOTTende ACTIVA
    
Voorraden (4) - 18.008

Vorderingen
Handelsdebiteuren - 15.662
Vorderingen op groepsmaatschappijen 15.789 1.737
Belastingen en sociale premies 4.555 1.149
Overige vorderingen en overlopende activa 1.161 5.526

21.505 24.074

Liquide middelen 62.878 13.064

Totaal vlottende activa 84.383 55.146

322.369 321.573
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PAssIVA 31.12.2010 31.12.2009

eIGen VeRmOGen

Gestort en opgevraagd kapitaal 106.261 106.261
Agioreserve 38.356 38.356
Wettelijke reserves 3.827 25.867
Overige reserves 77.507 15.316
Winst na belasting lopend boekjaar 40.484 50.453

Eigen vermogen (5) 266.435 236.253

VOORZIenInGen

Personeel - 986
Latente belastingen - 3.201
Overige 1.742 5.668

1.742 9.855

KORTLOPende sCHULden

Schulden aan leveranciers  - 4.225
Schulden aan groepsmaatschappijen 52.865 56.218
Belastingen en sociale premies - 3.868
Overige schulden en overlopende passiva 1.327 11.154

54.192 75.465

322.369 321.573
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Jaarrekening 2010   
enkelvoudige resultatenrekening

In € x 1.000

2010 2009

Resultaat exclusief resultaten deelnemingen na belastingen -1.014 18.587
Resultaat deelnemingen 41.498 31.866

Resultaat na belastingen 40.484 50.453
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Jaarrekening 2010   
grondslagen en toelichting bij de enkelvoudige balans en resultatenrekening
(voor waardering en resultaatbepaling)

Algemeen

Voor de grondslagen en toelichting bij de enkelvoudige balans en resultatenrekening wordt verwezen naar de 
grondslagen en toelichting bij de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

Bij het opmaken van de enkelvoudige resultatenrekening is artikel 402 BW 2 toegepast. 

Alle bedragen luiden in € x 1.000, tenzij anders vermeld. 

Per 1 januari 2010 zijn de operationele activiteiten van ForFarmers Group B.V. overgedragen naar de nieuw 
opgerichte dochtermaatschappij ForFarmers B.V. De balans per ultimo 2009 geeft derhalve de situatie voor de 
juridische herstructurering weer.

1 materiele vaste activa
Bedrijfsge-
bouwen en
-terreinen

Machines
en instal-

laties

Andere
bedrijfs-

middelen

In uit-
voering 

Niet aan
de bedrijfs-
uitoefening
dienstbaar

Totaal

Boekwaarde begin 2010 7.929 8.924 7.109 749 338 25.049
Overdracht naar ForFarmers B.V. -7.929 -8.924 -7.109 -749 -281 -24.992

Boekwaarde eind 2010  -  -  -  - 57 57

2 Financiële vaste activa; deelnemingen
Groeps- Andere Totaal

maatschappijen deelnemingen

Boekwaarde begin 2010 230.787 4.295 235.082

Mutaties door overdracht activiteiten naar ForFarmers B.V. 54.093 - 54.093
Investeringen - 554 554
Desinvesteringen -65.902 - -65.902
Resultaat deelnemingen 32.329 9.169 41.498
Ontvangen dividend -18.868 -8.753 -27.621
Overige mutaties 225 - 225

Boekwaarde eind 2010 232.664 5.265 237.929
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3 Financiële vaste activa; overige vorderingen
2010 2009

Boekwaarde begin boekjaar 6.296 6.265

Verstrekte leningen  - 81
Aflossing  - -50
Overdracht naar ForFarmers B.V. -6.296 -
   
Boekwaarde eind boekjaar - 6.296

4 Voorraden
2010 2009

Grondstoffen - 12.623
Gereed product - 1.844
Handelsvoorraden - 3.041
Overige voorraden - 500

- 18.008

5 eigen vermogen

Het aandelenkapitaal bestaat ultimo boekjaar uit 106.261.040 aandelen met een nominale waarde van € 1,00 
per aandeel. De aandelen ForFarmers Group B.V. zijn in bezit van Stichting Administratiekantoor ForFarmers, 
die hiervoor certificaten van aandelen heeft uitgegeven.

De agioreserve bestaat uit het positieve verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de uitgege-
ven aandelen. 

De overige reserves betreffen de vrij beschikbare reserves. Inkoop van eigen aandelen danwel certificaten 
wordt ten laste geboekt van de overige reserves.
In 2010 zijn per saldo 66.754 certificaten van aandelen ingekocht.

De wettelijke reserve deelnemingen betreft de niet uitgekeerde resultaten van deelnemingen. Omdat 
ForFarmers Group B.V. geen meerderheid qua zeggenschap heeft over de uitkering van dividenden, dient het 
niet uitgekeerde resultaat van de deelnemingen, niet zijnde groepsmaatschappijen, te worden toegevoegd aan 
de wettelijke reserve deelnemingen. Uitkeringen van dividenden worden op het moment van ontvangst uit deze 
reserve overgeboekt naar de overige reserves.

Jaarrekening 2010 
grondslagen en toelichting bij de enkelvoudige balans en resultatenrekening
(voor waardering en resultaatbepaling) 
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De specificatie van het verloop van de onderscheiden posten van het eigen vermogen kan als volgt worden 
weergegeven.

2010 2009
Aandelenkapitaal
Saldo begin boekjaar 106.261 106.146
Gestort op uitgegeven aandelen - 157
Inkoop van uitgegeven aandelen - -42

Saldo eind boekjaar 106.261 106.261

Agioreserve
Saldo begin boekjaar 38.356 38.284
Agio op uitgegeven aandelen - 72

Saldo eind boekjaar 38.356 38.356

Wettelijke reserves
Saldo begin boekjaar 25.867 14.754
Vrijval door dividenduitkering en deconsolidatie-effecten -42.284 -11.344
Toevoegingen uit winstverdeling vorig boekjaar 20.272 22.457
Overige mutaties -28 -

Saldo eind boekjaar 3.827 25.867

Overige reserves
Saldo begin boekjaar 15.316 5.771
Overboeking uit wettelijke reserves 42.284 11.344
Mutatie juridische fusie deelneming - -109
Overige mutaties -45 628
Mutatie uit winstverdeling vorig boekjaar 19.952 -2.318

Saldo eind boekjaar 77.507 15.316

Winst lopend boekjaar 40.484  50.453 

Totaal eigen vermogen eind boekjaar 266.435 236.253
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Kredietfaciliteiten

De kredietfaciliteiten zijn verstrekt door ABN-Amro.

niet uit de balans blijkende verplichtingen

• Hypothecaire zekerheid en pandrecht
Tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen uit leningen en kredietfaciliteiten is door ForFarmers 
Group B.V. en enkele groepsmaatschappijen hypothecaire zekerheid verstrekt voor een totaalbedrag van  
€ 60 miljoen en is pandrecht verleend op de bedrijfsinventaris, voorraden en (handels)vorderingen.

Lochem, 9 maart 2011

B.J. Ruumpol, algemeen directeur

J. Markink, voorzitter raad van commissarissen     
J.W. Eggink, secretaris / vice-voorzitter
H. de Lange    
L.J.A. Trompert-Vrielink                                                        
P.C.T. ter Kuile
H.J. Nordbeck
J.W. Addink-Berendsen
H. Mulder

Jaarrekening 2010 
grondslagen en toelichting bij de enkelvoudige balans en resultatenrekening
(voor waardering en resultaatbepaling) 
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Jaarrekening 2010     
overige gegevens

Bestemming van het resultaat 

De statuten van de vennootschap bevatten de volgende bepalingen inzake de bestemming van het resultaat.

Artikel 27 van de statuten van de vennootschap luidt als volgt.
1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte 

en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moe-
ten worden aangehouden.

3. Uitkering van de winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd 
is.

4. Door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de vennootschap 
in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.

5. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uit-
keren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de directie worden 
genomen. Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde 
in lid 2 van dit artikel.

6. Tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na 
vaststelling ter beschikking gesteld.

7. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in 
contanten zullen worden uitgekeerd.

8. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en 
voor zover de wet dat toestaat.

9. Is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal en de reserves die krachtens de wet 
moeten worden aangehouden, geringer dan het laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal, dan moet de 
vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van het verschil.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld het resultaat over 2010 als volgt te verdelen.

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt. 
In de aandeelhoudersvergadering op 6 april 2011 zal worden voorgesteld de dividenduitkering op € 9.602.000 
vast te stellen. 

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijke financiële gevolgen hebben 
voor ForFarmers Group B.V. en de in de geconsolideerde jaarrekening betrokken maatschappijen.

Voorgestelde bestemming resultaat na belastingen
In € x 1.000

2010 2009

Toevoeging aan de wettelijke reserves 3.687 20.272
Dividenduitkering 9.602 10.229
Toevoeging aan de overige reserves 27.195 19.952

Resultaat na belastingen 40.484 50.453
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controleVerkl aring betreffende de 
Jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2010, zoals opgenomen op pagina 25 tot en met pagina 49, van ForFarmers Group 
B.V. te Lochem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 
december 2010 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2010 met de toelichting, 
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.

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

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse con-
trolestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarreke-
ning geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de ac-
countant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die re-
levant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten 
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter 
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de ven-
nootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schat-
tingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbou-
wing voor ons oordeel te bieden. 



pagina 51

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
van ForFarmers Group B.V. per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar 
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 
Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toege-
voegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Zwolle, 9 maart 2011

Ernst & Young Accountants LLP, namens deze

w.g. A. E. Wijnsma RA
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ADDenDuM
Samens te l l i n g  v an  de  d i re c t i e

Algemeen directeur

De heer Ruumpol is sinds februari 1991 in dienst bij ForFarmers en sinds januari 
2003 algemeen directeur en enig statutair directeur. Hij is tevens voorzitter van de di-
rectie. Zijn dienstverband is voor onbepaalde tijd. Daarnaast is de heer Ruumpol  
bestuurder van Coöperatie FromFarmers U.A. en voorzitter van het bestuur van de 
Stichting Administratiekantoor ForFarmers.
Uit hoofde van zijn functie bekleedt de heer Ruumpol de volgende nevenfuncties: voorzit-
ter van de raad van commissarissen van Cefetra B.V., lid van de raad van commissarissen 
van Cebeco Meststoffen B.V. en Cebeco Agrochemie B.V. en lid van het bestuur van de 
Deutsche Verband Tiernahrung eV (DVT) en de Stichting TrusQ.

Commercieel directeur

De heer Potijk is sinds augustus 1983 in dienst bij ForFarmers en sinds juli 2000 commer-
cieel directeur. Zijn dienstverband is voor onbepaalde tijd. Uit hoofde van zijn functie is 
de heer Potijk lid van de raad van commissarissen van Subli B.V., Agrovision en Probroed, 
bestuurslid van Nevedi, Stichting Gezinsbedrijf Plus en stichting GMP+ International. 

Operationeel directeur

De heer De Vos is sinds maart 1988 in dienst bij ForFarmers en sinds juni 1995 directeur 
operationele zaken. Zijn dienstverband is voor onbepaalde tijd.  

Financieel directeur

De heer Steen is sinds januari 2008 in dienst bij ForFarmers als financieel directeur. Zijn 
dienstverband is voor onbepaalde tijd. 

Drs. R.G. Steen RA RC

Ir. N.W. de Vos

Ing. J.N. Potijk

B.J. Ruumpol RA
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De heer Markink is varkenshouder en sinds 2000 lid van de raad van commissarissen 
en sinds 2002 voorzitter. Hij is herbenoembaar in 2012. De heer Markink is tevens 
voorzitter van de raad van commissarissen van Coöperatie FromFarmers U.A. en is daar 
herbenoembaar in 2012. Hij is daarnaast wethouder van de gemeente Berkelland, lid van 
de Provinciale Staten van Gelderland, voorzitter van de raad van commissarissen van de 
Accon AVM Groep en lid van de raad van toezicht van AOC Oost. 

De heer Eggink is rundveehouder en sinds 2002 lid van de raad van commissarissen en 
secretaris en vice-voorzitter van dit college. Hij is herbenoemd in 2010. De heer Eggink 
is tevens lid van de raad van commissarissen van Coöperatie FromFarmers U.A. en is 
daar herbenoemd in 2010. Daarnaast is de heer Eggink vice-voorzitter van de raad van 
commissarissen van Rabobank Graafschap-Noord te Zutphen. 

De heer De Lange is rundvee- en varkenshouder en sinds 2002 lid van de raad 
van commissarissen. Hij is herbenoemd in 2010. Hij is tevens lid van de raad van 
commissarissen van Coöperatie FromFarmers U.A. en is daar herbenoemd in 2010. De 
heer De Lange is tevens bestuurslid van Privon (Praktijkinstelling Intensieve Veehouderij 
Oost-Nederland), bestuurslid van Varkens in Zicht, commissaris bij AB Oost en bij 
Woningbouwcorporatie De Veste.

Mevrouw Trompert-Vrielink is rundveehouder en sinds 2008 lid van de raad van 
commissarissen en herbenoembaar in 2012. Zij is tevens lid van de raad van 
commissarissen van Coöperatie FromFarmers U.A. en daar herbenoembaar in 2012. 
Mevrouw Trompert-Vrielink is bestuurslid van de Stichting IJssellandschap, lid van 
Algemeen Plattelands Belang in Deventer en parttime docente administratieve 
opleidingen. 

De heer Ter Kuile is sinds 2008 lid van de raad van commissarissen en is gekozen op 
voordracht van de ondernemingsraad. Hij is herbenoembaar in 2012. De heer Ter Kuile is 
managing director bij Kempen & Co Corporate Finance. 

De heer Nordbeck is sinds 2009 lid van de raad van commissarissen en is gekozen op 
voordracht van de ondernemingsraad. Hij is herbenoembaar in 2013. De heer Nordbeck 
is werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur en voorzitter van het bestuur van de 
International Charity Foundation. 

Mevrouw Addink-Berendsen is rundveehouder en sinds 2010 lid van de raad 
van commissarissen en herbenoembaar in 2014. Zij is tevens lid van de raad van 
commissarissen van Coöperatie FromFarmers U.A. en daar herbenoembaar in 2014. 
Mevrouw Addink-Berendsen is accountant agrarische afdelingen bij Countus accountants 
+ adviseurs B.V., lid van de ledenraad Rabobank West Twente en penningmeester van de 
Stichting Hessenheemfonds. 

De heer Mulder is sinds 2010 lid van de raad van commissarissen en herbenoembaar 
in 2014. Hij was tot 1 juli 2010 CEO van Cebeco Groep. Daarnaast is de heer Mulder 
voorzitter van de raad van commissarissen van Plukon Royale Groep B.V. 

L.J.A. Trompert-Vrielink

P.C.T. ter Kuile

H.J. Nordbeck

H. de Lange

J.W. Eggink

J. Markink

J.W. Addink-Berendsen

H. Mulder

ADDenDuM
Samens te l l i n g  v an  de  r a ad  v an  commi s s a r i s s en

Alle leden van de raad van commissarissen zijn ook bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor ForFarmers.
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kapitaalbel angen per e inde boekJaar

Groepsmaatschappijen statutaire deelnemingspercentage   
       vestigingsplaats

ForFarmers B.V. Lochem 100,0%   
ForFarmers GmbH Vechta, Duitsland 100,0%   
 ForFarmers BM GmbH Rapshagen, Duitsland  100,0%  
 ForFarmers Bela GmbH Vechta, Duitsland  100,0%  
 ForFarmers Bela Beteiligungs-GmbH Vechta, Duitsland  100,0%  
 ForFarmers Thesing Mischfutter GmbH & Co. KG Rees-Haffen, Duitsland  60,0%  
 ForFarmers Thesing Mischfutter GmbH Rees-Haffen, Duitsland  60,0%  
 ForFarmers Hamburg Verwaltungs-GmbH Hamburg, Duitsland  100,0%  
 ForFarmers Hamburg GmbH & Co. KG Hamburg, Duitsland  100,0%  
  HaBeMa Verwaltungs-GmbH Kiel, Duitsland   50,0% 
  HaBeMa Futtermittel GmbH & Co. KG  Kiel, Duitsland   50,0% 
         HaBeMa Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Kiel, Duitsland    100,0%
         HaBeMa Vertriebsgesellschaft mbH  Kiel, Duitsland    100,0%
ForFarmers Finance Ltd. Limassol, Cyprus 100,0%   
FarmFeed B.V. Lochem 100,0%   
FF Logistics B.V. Nijkerk 100,0%   
Opfok De KuikenaeR B.V. Lochem 100,0%   
Cefetra B.V.  Rotterdam 57,7%   
 Cefetra Feed Service B.V.  Rotterdam  100,0%  
 Cefetra Ltd.  Glasgow, UK  100,0%  
  Hallwood Logistics Ltd.  Glasgow, UK   100,0% 
  Sinclair Logistics Ltd.  Glasgow, UK   100,0% 
  Shieldhall Logistics Ltd.  Glasgow, UK   100,0% 
  Burkes Agencies Ltd.  Glasgow, UK   100,0% 
 Cefetra Hungary Kft.  Budapest, Hongarije  100,0%  
 Cefetra Polska Sp. zo.o.  Gdynia, Polen  100,0%  
 Baltic Logistic Holding  Rotterdam  100,0%  
  Baltic Grain Terminal Sp. zo.o.  Gdynia, Polen   50,0% 
Cebeco Ruwvoeders B.V. Lochem 100,0%   
 Handelsmaatschappij T. Malenstein B.V. Nijkerk  100,0%  
ABC Vermogensbeheer B.V.  Lochem 100,0%   
RI Lochem B.V. Lochem 100,0%   
 
      
Andere deelnemingen
       
Agrovision B.V. Deventer 23,0%   
Cebeco Agrochemie B.V. Rotterdam 5,0%   
Cebeco Meststoffen B.V. Rotterdam 10,5%   
Parimco B.V. Rotterdam 3,1%   
Probroed B.V. Groenlo 33,4%   
Schothorst Feed Research B.V. Lelystad 3,7%   
Subli B.V. Lochem 25,0%   
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Groepsmaatschappijen statutaire deelnemingspercentage   
       vestigingsplaats

ForFarmers B.V. Lochem 100,0%   
ForFarmers GmbH Vechta, Duitsland 100,0%   
 ForFarmers BM GmbH Rapshagen, Duitsland  100,0%  
 ForFarmers Bela GmbH Vechta, Duitsland  100,0%  
 ForFarmers Bela Beteiligungs-GmbH Vechta, Duitsland  100,0%  
 ForFarmers Thesing Mischfutter GmbH & Co. KG Rees-Haffen, Duitsland  60,0%  
 ForFarmers Thesing Mischfutter GmbH Rees-Haffen, Duitsland  60,0%  
 ForFarmers Hamburg Verwaltungs-GmbH Hamburg, Duitsland  100,0%  
 ForFarmers Hamburg GmbH & Co. KG Hamburg, Duitsland  100,0%  
  HaBeMa Verwaltungs-GmbH Kiel, Duitsland   50,0% 
  HaBeMa Futtermittel GmbH & Co. KG  Kiel, Duitsland   50,0% 
         HaBeMa Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  Kiel, Duitsland    100,0%
         HaBeMa Vertriebsgesellschaft mbH  Kiel, Duitsland    100,0%
ForFarmers Finance Ltd. Limassol, Cyprus 100,0%   
FarmFeed B.V. Lochem 100,0%   
FF Logistics B.V. Nijkerk 100,0%   
Opfok De KuikenaeR B.V. Lochem 100,0%   
Cefetra B.V.  Rotterdam 57,7%   
 Cefetra Feed Service B.V.  Rotterdam  100,0%  
 Cefetra Ltd.  Glasgow, UK  100,0%  
  Hallwood Logistics Ltd.  Glasgow, UK   100,0% 
  Sinclair Logistics Ltd.  Glasgow, UK   100,0% 
  Shieldhall Logistics Ltd.  Glasgow, UK   100,0% 
  Burkes Agencies Ltd.  Glasgow, UK   100,0% 
 Cefetra Hungary Kft.  Budapest, Hongarije  100,0%  
 Cefetra Polska Sp. zo.o.  Gdynia, Polen  100,0%  
 Baltic Logistic Holding  Rotterdam  100,0%  
  Baltic Grain Terminal Sp. zo.o.  Gdynia, Polen   50,0% 
Cebeco Ruwvoeders B.V. Lochem 100,0%   
 Handelsmaatschappij T. Malenstein B.V. Nijkerk  100,0%  
ABC Vermogensbeheer B.V.  Lochem 100,0%   
RI Lochem B.V. Lochem 100,0%   
 
      
Andere deelnemingen
       
Agrovision B.V. Deventer 23,0%   
Cebeco Agrochemie B.V. Rotterdam 5,0%   
Cebeco Meststoffen B.V. Rotterdam 10,5%   
Parimco B.V. Rotterdam 3,1%   
Probroed B.V. Groenlo 33,4%   
Schothorst Feed Research B.V. Lelystad 3,7%   
Subli B.V. Lochem 25,0%   

       
       
       
       

Almelo

Deventer Harreveld Lochem

Delden Langförden RapshagenHamburg

Calveslage Rees




