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Kerncijfers
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2013 Pro forma 
2012  *1 

2012 2011 2010 2009

Omzet (in € x 1 miljard) 2,62 2,56 6,62 5,22 4,16 1,95

Afzet (in miljoen tonnen)
Mengvoeders 6,39  6,25  4,89  2,48  2,38  2,22 
Ruwvoeders en vochtrijke voeders 1,78  1,71  1,27  0,51  0,40  0,39 
Enkelvoudige voeders 0,38  0,67  0,46  0,06  0,07  0,09 

Totaal veevoeders 8,55  8,63  6,62  3,05  2,85  2,70 

Agrarische grondstoffen -  -    18,23  19,56  18,87  7,28 

Resultaat (in € x 1 miljoen)
Resultaat na belastingen 31,12  39,19  52,70  21,93  40,48  50,45 
Resultaat na belastingen t.b.v. dividendbepaling 28,82   40,47  21,40  32,01  34,10 

Dividenduitkering 14,41  12,14  6,42  9,60  10,23 

Balans (in € x 1 miljoen)
Groepsvermogen 342,7  327,1  321,5  312,5  275,2 
Balanstelling 774,5  816,7  706,1  651,4  517,5 
Solvabiliteit  *2 44,2% 40,1% 45,5% 48,0% 53,2%
Rendement genormaliseerd eigen vermogen *3 10,9% 20,6% 11,1% 20,6% 19,5%

Kerncijfers per aandeel
Aantal aandelen uitstaand (x 1 miljoen) 105,79   105,26  105,48  106,19  106,26 
Winst per aandeel (in €) 0,29 0,50 0,21 0,38 0,47
Intrinsieke waarde per aandeel (in €) 3,20 3,07 2,62 2,51 2,22

Dividend per aandeel (in €) 0,136 0,115 0,061 0,090 0,096

Slotkoers (in €) 3,08 2,15 2,09 2,58 -
Koers-winstverhouding (op slotkoers) 10,5 4,2 10,1 6,8 -

Totaal aantal medewerkers  *4 2.214 2.194 884 847 832

*1 De pro forma cijfers 2012 omvatten de resultaten over het gehele jaar van ForFarmers ervan uitgaande dat de 2012 transacties (acquisities  
    Hendrix en BOCM PAULS en desinvesteringen Cefetra en Probroed) allen op 1 januari 2012 waren geëffectueerd. Dit betekent dat de  
    resultaten van de acquisities Hendrix en BOCM PAULS over het gehele jaar 2012 zijn opgenomen en dat de resultaten van de  
    desinvesteringen Cefetra en Probroed over het gehele jaar 2012 zijn geëlimineerd. Voor een nadere toelichting op deze transacties wordt    
    verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.  
    Op de pro forma cijfers 2012 is geen accountantscontrole toegepast. 
*2 Groepsvermogen in procenten van balanstotaal.
*3 Uitgangspunt in normalisatie van het eigen vermogen is een solvabiliteit van 35%. De boekwinsten op de verkoop van deelnemingen en 
    onroerend goed zijn niet meegenomen bij de rendementsbepaling.
*4 Omgerekend naar fulltime-equivalent per jaareinde.
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Visie
Duurzaam voedsel.

Missie
Als toonaangevende en betrouwbare nutritiepartner 
helpen wij een groeiende wereldbevolking te voeden 
door het aanbieden van de meest duurzame voer- en 
akkerbouwoplossingen.

Strategie
De focus is: feed to farm, operational excellence en 
betrouwbaarheid voor onze klanten. Onze voer- en 
akkerbouwoplossingen bieden klanten de mogelijkheid 
om kwaliteitsproducten zoals melk, vlees, eieren en 
granen te produceren. Om deze reden zijn wij een 
essentiële schakel in de feed to food-keten: meer 
productie versus minder verbruik.
Onze voortdurende internationale groei stelt ons in 
staat eff iciënt en innovatief te zijn. Het maakt ons een 
belangrijke partner voor de andere schakels in de 
voedselketen, een leider binnen de diervoederindustrie 
en tevens een aantrekkelijke werkgever. Wij willen 
winnen en onze out of the box-oplossingen zorgen 
voor duurzaam succes.

Bedrijfsprofi el
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ForFarmers is een moderne voeronderneming, actief in Noordwest-Europa in de sectoren 

rundvee, varkens, pluimvee, paarden en plant (akkerbouw & loonwerk). Kernactiviteiten zijn de 

productie en afzet van diervoeders en de afzet van handelsartikelen, zoals akker- en weide-

bouwproducten. Bij de producten biedt ForFarmers haar klanten een aanvullend pakket 

diensten: van uitgebreid advies over diervoeding en dierhouderij tot hulp bij de bedrijfs-

ontwikkeling. Dit stelt veehouders in staat een aantoonbaar beter resultaat te realiseren.  

Met ‘the total feed business’ geeft ForFarmers aan waar zij voor staat: het leveren van  

voeroplossingen in welke vorm dan ook, passend bij de bedrijfsdoelstellingen en situatie 

van de klant.

Voor haar voeractiviteiten beschikt ForFarmers over  
37 productielocaties in Nederland, België, Duitsland  
en Groot-Brittannië. Het hoofdkantoor van de onder-
neming is gevestigd in Lochem (Nederland). Er werken 
ruim 2.214 medewerkers*, waarvan 828 in Nederland, 
321 in Duitsland, 78 in België, 984 in Groot-Brittannië en  
3 in overige EU-landen. Met een afzet van 8,5 miljoen 
ton voeders op jaarbasis, waarvan circa 6,4 miljoen  
ton mengvoer, is ForFarmers Europees marktleider  
in mengvoeders. 

Ambitie
ForFarmers wil een aantrekkelijke partner blijven voor 
veehouders en akkerbouwers door een maximale bij-
drage te leveren aan het rendement op hun bedrijven. 
Operational excellence en kennis zijn hiervoor cruciaal. 
Schaalgrootte en internationalisering stellen ForFarmers 
in staat hierin voorop te lopen en haar klanten de beste 
waarde-prijsverhouding te bieden, leidend tot voor-
spelbare resultaten en aantoonbaar meer rendement.

Om deze ambitie in een consoliderende en sterk con-
currerende markt waar te maken, is verdere groei van 

de onderneming noodzakelijk. Groei via verhoging  
van het marktaandeel door autonome groei, acquisities 
of partnerships. In 2013 zijn de voeractiviteiten van  
Hendrix in Nederland, België en Duitsland (hierna  
‘Hendrix’) en de activiteiten van diervoederproducent  
BOCM PAULS in Groot-Brittannië (hierna ‘BOCM PAULS’) 
verder geïntegreerd in ForFarmers.
 
ForFarmers heeft voor de periode tot en met 2016 de 
volgende doelen gesteld:

ForFarmers in beeld

Doelen 2016 Status 2013

Klant staat centraal Implementatie 
total feed to farm

10 miljoen ton mengvoer,  
marktleider in Europa

6,4 miljoen ton 

Actief in ten minste  
5 landen

In 2013 actief in 4 landen

Verdubbeling omzet  
bijproducten (t.o.v. 2011)

345%

Verdubbeling omzet  
handelsartikelen (t.o.v. 2011)

144%

* Omgerekend naar fulltime-equivalent per jaareinde.
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Risicomanagement
ForFarmers hecht veel waarde aan een transparante  
informatievoorziening richting stakeholders over de 
wijze waarop met risico’s wordt omgegaan. Bij het 
beheersen van de risico’s die de realisatie van de strate-
gische en financiële doelstellingen kunnen bedreigen,  
speelt risicomanagement een belangrijke rol. De directie  
is verantwoordelijk voor het risicomanagement van de 
onderneming als geheel. Zij heeft deze verantwoor-
delijkheid gedelegeerd naar de managementteams 
van de Business Units, die daarbij ondersteund worden 
door de verschillende groepsafdelingen. De opzet en 
coördinatie van risicomanagement is als taak neer- 
gelegd bij de afdeling group control.

In 2013 heeft ForFarmers verder invulling gegeven aan 
het integraal risicomanagement.  
In het algemeen is ForFarmers voorzichtig in het aan-
gaan van risico’s. Door de toegenomen omvang van het 
bedrijf en de hoge volatiliteit van de grondstoffenprijzen 
zijn de risico’s met betrekking tot inkoop toegenomen.  

Met het oog hierop zijn voornamelijk de risico’s met 
betrekking tot de inkoopfunctie nader gedefinieerd en 
heroverwogen. Hierbij zijn de risicogrenzen die voor de 
organisatie als geheel gelden, vertaald naar de diverse 
Business Units.

Maatschappelijk Verantwoord  
Ondernemen
Vanwege de uitdaging te voldoen aan de groeiende 
behoefte aan voedsel voor de wereldbevolking, moet 
er meer geproduceerd worden, rekening houdend 
met milieu en biodiversiteit. ForFarmers geeft hieraan 
invulling door op steeds efficiëntere wijze voeders te 
produceren en daarbij waar mogelijk gebruik te maken 
van alternatieve grondstoffen, zoals bijproducten uit 
de voedings- en biobrandstoffenindustrie. En door 
ervoor te zorgen dat deze voeders efficiënt worden 
opgenomen en benut door het dier, waarbij ook dier-
welzijn in acht wordt genomen.

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van ForFarmers  
en vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. 
De belangrijkste thema’s waaraan ForFarmers aandacht 
besteedt, zijn duurzame grondstoffen, milieu, energie  
en afval, diergezondheid en dierwelzijn, mens en 
maatschappij. Hierbij staat ‘economische duurzaamheid’ 
voorop. Dit betekent dat zorg voor duurzaamheid 
en kostenbesparing elkaar zoveel mogelijk moeten 
versterken (milieuwinst én economische winst). Op 
deze wijze geeft ForFarmers met haar duurzaamheids-
aanpak invulling aan Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen.

Aantrekkelijk werkgever
Om haar ambities te realiseren heeft ForFarmers goed 
opgeleide, vakbekwame en gemotiveerde medewerkers 
nodig. Een uitdagende, internationale werkomgeving met 
voldoende ontplooiingsmogelijkheden is een voorwaarde  
om de juiste mensen aan te trekken en aan de organisatie  
te binden. 
De kernwaarden Ambitie, Duurzaamheid en Rendement 
weerspiegelen de organisatiecultuur. Medewerkers  
worden uitgedaagd deze kernwaarden door te vertalen 
naar concrete acties en doelstellingen voor hun dage-
lijkse werkzaamheden.

Doelen 2016 Status 2013

Rendement op genormali-
seerd eigen vermogen van 
meer dan 12%

10,9%

Een maximale Net debt/
Ebitda ratio van 2,5

0,13

Van handelsplatform naar 
openbare beurs

Voorwaarden zijn 
gedefinieerd en worden 
uitgewerkt 

Meer dan 4.000 ton meng-
voer per FTE in Nederland, 
Duitsland en België en meer  
dan 2.400 ton per FTE in 
Groot-Brittannië

Nederland, Duitsland 
en België komen uit op 
3.650 en Groot-Brittannië 
op 2.281

Realiseren van top risico-
management bij inkoop

Kaders vastgesteld en 
implementatie gestart

Goed ontwikkeld  
personeelsbeleid  
en management

Nieuwe HR-jaarcyclus 
gestart

Voorloper op het gebied 
van duurzaamheid

KPI’s geformuleerd
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Nieuwe marktaanpak  
ForFarmers Hendrix in Nederland
De marktaanpak van ForFarmers Hendrix in Nederland 
is gebaseerd op directe verkoop en verkoop via een 
dealerkanaal. Op initiatief van de varkensdealers werken 
ForFarmers Hendrix en de varkensdealers sinds 1 april 
2013 in een gewijzigde samenwerkingsvorm, met als 
doel de klanten nog beter van dienst te zijn. Per die 
datum heeft ForFarmers Hendrix het debiteurenbeheer 
van deze dealers overgenomen. Per 1 januari 2014 geldt  
dit ook voor facturering en klantenservice. Vanaf  
deze datum werkt ForFarmers Hendrix dus ook in de 
varkenssector volgens het directe verkoopmodel.

Acquisities en desinvesteringen
ForFarmers heeft de ambitie om de beste klantgerichte 
onderneming in diervoeding en akkerbouwproducten 
in Europa te zijn. Hierop is ook de groeistrategie van de 
onderneming gericht. De stappen die ForFarmers in 
2013 heeft gezet, sluiten aan bij deze strategie. 

Acquisities 2013

Albert E. James & Son Ltd.
Op 19 februari 2013 heeft BOCM PAULS handelshuis  
Albert E. James & Son Ltd. in Bristol, Groot-Brittannië 
overgenomen. Dit handelshuis realiseert een jaarlijkse 
afzet van 12.000 ton voer, waarvan 10.500 ton in bulk. 
Door de overname doen veehouders nu rechtstreeks 
zaken met BOCM PAULS en zijn de ketenkosten  
geminimaliseerd.

Subli paardenvoeders
ForFarmers heeft haar aandeel in Subli op 1 juni 2013 
van 25% uitgebreid naar 50%. Subli paardenvoeders  
is actief op de Nederlandse markt. 

Dealeractiviteiten varkenssector
In de loop van 2013 is een deel van de dealeractiviteiten 
geïntegreerd in de ForFarmers Hendrix-organisatie. 
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Desinvesteringen 2013

Agrovision B.V.
Vanwege focus op de kernactiviteiten heeft ForFarmers 
haar aandelen Agrovision B.V. (23%) per 5 juni 2013 
verkocht. Agrovision blijft de agrarische markt voorzien 
van softwareprogramma’s en advies op het gebied van 
automatisering.

Acquisities 2014

HST Feeds Ltd.
ForFarmers heeft op 3  februari 2014 100% van het  
aandelenkapitaal van HST Feeds Ltd. overgenomen. 
HST Feeds Ltd. is gevestigd in Crewe, Groot-Brittannië 
en verkoopt ongeveer 140.000 ton rundvee- en pluim-
veemengvoer in het noordwesten van Engeland.  
HST Feeds Ltd. wordt onderdeel van BOCM PAULS,  
de ForFarmers Business Unit in Groot-Brittannië.

Jaarverslag 2013 - ForFarmers B.V. 11



Vanaf 2007 wordt door middel van het traject  
Vermogen Op Naam in tien jaar het vermogen van  
de onderneming voor een belangrijk deel overgebracht  
van de Coöperatie naar de leden. In 2007 is Stichting 
Administratiekantoor ForFarmers opgericht. In 2010 
zijn de 100 miljoen aandelen in ForFarmers 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 certificaten zijn geplaatst bij medewerkers 
van ForFarmers in het kader van een medewerkers- 
participatieplan. Voor deze medewerkers geldt na  
aankoop van de certificaten een lockup-periode van  
vijf jaar. Na de beëindiging van de eerste lockup- 
periode in 2012, is in 2013 voor 1,3 miljoen certificaten 
de lockup-periode verstreken. Deze certificaten zijn  
inmiddels vrij verhandelbaar. Voor de laatste 136 duizend  
certificaten die in het kader van het medewerkers- 
participatieplan zijn gekocht, verloopt de lockup- 
periode in mei 2014.

Certificaathouders kunnen het stemrecht op certificaten  
bij de stichting opvragen. De Coöperatie kan onbe-
perkt stemrecht opvragen op bij haar in bezit zijnde 
certificaten. Voor de andere certificaathouders is dit  
in beginsel gemaximaliseerd op 5%.  
De raad van commissarissen van ForFarmers, waar- 
van drie van de zes leden 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 dit handels-
platform en beschikt hiervoor over een vergunning 
van de Autoriteit Financiële Markten. Op dit handels-
platform kunnen zowel leden van Coöperatie From-
Farmers alsook derden handelen in certificaten van 
aandelen ForFarmers B.V.

In 2013 zijn 3.126 transacties in certificaten uitgevoerd. 
Met deze transacties zijn in totaal 21.657.986 certificaten 
verhandeld (op basis van dubbeltelling). Dit is 85.268 
certificaten gemiddeld per dag.

Overgang handelsplatform naar openbare beurs
Op 28 november 2013 heeft de ledenraad van  
Coöperatie FromFarmers U.A. een besluit genomen 
over de voorwaarden die zij stelt aan een eventuele 
overgang van handelsplatform naar een openbare 
beurs. Uitgangspunt is dat de zeggenschap van de  
Coöperatie is geborgd. Dit gebeurt via – bij een derge-
lijke stap gebruikelijke – beschermingsmaatregelen.  

Historie: In 2005 is besloten het vermogen van Coöperatie FromFarmers U.A. op naam 

van de leden te zetten. Hiertoe zijn in 2007 de activiteiten van de onderneming onder-

gebracht in ForFarmers B.V., zoals de naam van de vennootschap sinds 19 juni 2013 luidt. 

In ruil voor het onderbrengen van de activiteiten in ForFarmers B.V. verkreeg Coöperatie 

FromFarmers U.A. 100 miljoen aandelen in ForFarmers B.V.

Informatie over 
het aandeel ForFarmers B.V.
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Voor ForFarmers B.V. gaat het om de volgende  
beschermingsmaatregelen: 

• Samenstelling raad van commissarissen
 Coöperatie FromFarmers krijgt voor vier van de  
 zes commissarissen van ForFarmers B.V. een aan- 
 bevelingsrecht zolang de Coöperatie meer dan 50%  
 van het stemrecht heeft. Indien de Coöperatie minder  
 dan 50% en meer dan 20% van het stemrecht heeft,  
 geldt het aanbevelingsrecht voor drie leden.

• Oligarchische rechten
 Het betreft hier bepalingen in de statuten van  
 ForFarmers B.V. waarin bepaalde bijzondere  
 bevoegdheden worden gegeven aan het bestuur,  
 de raad van commissarissen en/of aan houders  
 van een bijzonder aandeel (prioriteit). Goedkeurings-   
   besluiten van de raad van commissarissen voor de  
   uitgifte van aandelen dienen te worden genomen  
   met een driekwart meerderheid.
 In de statuten wordt verder vastgelegd dat genoem- 
 de besluiten alleen door de algemene vergadering  
 genomen kunnen worden als de voorgeschreven  
 procedure is gevolgd. Daarnaast kunnen aanvullend  
 in reglementen ook afspraken worden vastgelegd.

• Prioriteitsaandeel
 Dit betekent dat Coöperatie FromFarmers zeggen- 
 schap heeft en houdt over belangrijke onderwerpen.  
 Met het prioriteitsaandeel heeft ze namelijk bijzondere  
 permanente zeggenschapsrechten op vooraf vast- 
 gelegde punten, zoals: 
	 • Aanbevelingsrecht voor een aantal leden van de  
  raad van commissarissen;
	 • Profiel raad van commissarissen;
	 • Reglement klankbordgroepen;
	 • Statutenwijziging of bepaalde artikelen in de  
  statuten bij statutenwijziging;
	 • Juridische fusie en/of splitsing;
	 • Besluiten over grote (des)investeringen, fusies,  
  overnames, samenwerkingsvormen en verande- 
  ring van identiteit of karakter van ForFarmers B.V.;
	 • Verplaatsen hoofdkantoor buiten Oost-Nederland;
	 • Zolang Coöperatie FromFarmers meer dan 50%  
  aandeel heeft, is er ook zeggenschapsrecht over  
  de invulling van de rol van de voorzitter van de  
  raad van commissarissen.

 Het prioriteitsaandeel vervalt zodra het stemrecht   
 van de Coöperatie lager is dan 20%.
• Preferente beschermingsaandelen
 Deze beschermingsaandelen moeten een onge- 
 wenste overname voorkomen, evenals ongewenste  
 aanpassingen in de structuur van de vennootschap.  
 Samengevat komt het erop neer dat een nieuw te  
 vormen zelfstandige stichting met een onafhankelijk  
 bestuur de mogelijkheid heeft om tijdelijk (maximaal  
 2 jaar) – middels het bezit van de uitgegeven prefe- 
 rente beschermingsaandelen – een meerderheid  
 van het stemrecht op de algemene vergadering   
 te verkrijgen en uit te oefenen.

Definitieve besluitvorming over de overgang van 
handelsplaform naar een openbare beurs dient plaats te 
vinden in een algemene vergadering van ForFarmers B.V.  

Specificatie certificaten in omloop per 31-12-2013

De Coöperatie had ultimo 2013, samen met de certifi-
caten van de leden, 78,6% van de zeggenschap in 
ForFarmers B.V.  

Liquidity provider
De rol van liquidity provider wordt ingevuld door SNS 
Securities N.V. Een liquidity provider heeft als belangrijkste  
taak de handel in certificaten te ondersteunen door het 
afgeven van koop- en verkooporders. 

Totaal aantal certificaten 106.261.040

Eigen bezit ForFarmers - 466.392

Aantal certificaten in omloop 105.794.648

Verdeling certificaten in 
omloop

Coöperatie FromFarmers U.A. 78.443.350 74,1%

Certificaten in lockup 135.911 0,1%

Overige certificaathouders 27.215.387 25,8%

Totaal 105.794.648 100%
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Informatieverstrekking
Het beleid van ForFarmers is gericht op het tijdig en 
volledig informeren van (potentiële) aandeelhouders 
over relevante ontwikkelingen. ForFarmers voldoet  
hiermee aan de vereisten zoals bepaald in de Wet 
Financieel Toezicht. Het toezicht hierop wordt  
uitgeoefend door de AFM.

Koersgevoelige informatie wordt verspreid door  
middel van een persbericht. Indien mogelijk worden 
persberichten voor- of nabeurs gepubliceerd en aan-
geboden aan een vastgestelde lijst van agrarische, 
financiële en algemene pers. Daarnaast worden pers- 
berichten geplaatst op de website van ForFarmers B.V.  
(www.forfarmers.eu), Coöperatie FromFarmers U.A. 
(www.fromfarmers.eu) en op de website van de AFM. 

Bij de publicatie van de jaarcijfers organiseert  
ForFarmers een persbijeenkomst. 

Rapporten van externe analisten over (het aandeel) 
ForFarmers worden via een koppeling op de website 
van ForFarmers beschikbaar gesteld.

Algemene vergadering
De algemene vergadering zal worden gehouden op 
dinsdag 15 april 2014 in zalencentrum “Witkamp” te 
Laren (Gld).

Voorstel dividend 2013
Tijdens de algemene vergadering op 15 april 2014 zal 
het voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd om 
per aandeel van € 1,00 nominaal een dividend uit te 
keren van € 0,13618 (2012: € 0,11535). Dit komt overeen 
met een uitbetalingsratio (pay-out ratio) van 50% van 
het genormaliseerde resultaat na belastingen.

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van ForFarmers B.V. 
is het beschikbaar stellen van een dividend tussen  
de 40% en 50% van het resultaat na belastingen,  
gecorrigeerd voor buitengewone resultaten (zoals 
boekwinsten, en rekening houdend met belastingen) 
en verminderd met het bedrag dat de ontvangen  
dividenden van niet-geconsolideerde deelnemingen 
lager is dan het dividendpercentage voor de onder- 
neming als geheel. Op deze wijze wordt rekening 
gehouden met de strategie en een gezonde balans-
structuur. 
Binnen deze uitgangspunten streeft ForFarmers B.V. 
naar een stabiele ontwikkeling van het dividend in 
contanten aan haar aandeelhouders.

Belangrijke data 2014
25 maart  Publicatie jaarcijfers ForFarmers B.V.
15 april  Algemene vergadering
16 april  Ex-dividend datum
22 april  Betaalbaarstelling dividend

14



Kerncijfers per aandeel ForFarmers B.V.

(€ per aandeel) 2013 2012 2011 2010 2009

Resultaat boekjaar 0,29 0,50 0,21 0,38 0,47
Resultaat boekjaar genormaliseerd 0,27 0,38 0,20 0,30 0,32
Dividend 0,136 0,115 0,061 0,090 0,096
Uitbetalingsratio 50% 30% 30% 30% 30%
Intrinsieke waarde 3,20 3,07 2,62 2,51 2,22

Hoogste koers 3,08  2,60  2,87  2,85 -
Laagste koers 2,11  1,85  1,81  2,47 -
Slotkoers 3,08  2,15  2,09  2,58 -

Aantal aandelen uitstaand (x duizend) 105.795 105.255 105.482 106.194 106.261
Intrinsieke waarde (x duizend €) 338.367 322.904 276.668 266.435 236.253
Martkwaarde tegen slotkoers (x duizend €) 325.848 226.298 220.458 273.981 -

Koers-winstverhouding (op slotkoers) 10,5 4,2 10,1 6,8 -

 

Slotkoers certificaten per dag

Dec 2010 Juni 2011 Dec 2011 Juni 2012 Dec 2012 Dec 2013Juni 2013

€ 2,00

€ 4,50

€ 0,00

€ 0,50

€ 2,50

€ 1,00

€ 3,00

€ 1,50

€ 3,50
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Verslag van de directie
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Specialisatie en schaalvergroting op agrarische 
bedrijven zet zich onverminderd voort. 
ForFarmers moet daarin meegroeien. Schaal-
grootte is cruciaal om klanten continu een betere 
waarde-prijsverhouding te kunnen bieden en 
om te kunnen investeren in kennis en innovatie. 
Agrarische ondernemers vragen in toenemende 
mate om specialistische kennis en (voer)oplossingen  
om succesvol te kunnen werken. Dankzij haar  
focus op voer in de breedste zin van het woord, 
kan ForFarmers die oplossingen bieden. 

2013 stond voor een groot deel in het teken van de 
integratie van ForFarmers, Hendrix en BOCM PAULS. 
Een ingrijpend project betrof de uniformering van de 
automatisering; alle ForFarmers-bedrijven draaien nu 
op één ERP-platform (SAP).  
Een ander groot project was de realisatie van een  
eenduidig voerassortiment voor onze klanten: in 
Nederland, België en Duitsland hanteert ForFarmers  
nu een vergelijkbaar assortiment.  
Herallocatie en extra investeringen in productie hebben 
de efficiëntie verder verbeterd. 
Het structurele kostenniveau van eigen personeel,  
dealerorganisatie en extern transport is gedaald met 
het equivalent van 200 FTE’s ten opzichte van de  
periode voor de combinatie ForFarmers en Hendrix 
eind 2011.  

De integratie van BOCM PAULS betrof vooral de onder-
steunende afdelingen zoals Nutritie Innovatie Centrum, 
Health Safety & Quality, Logistiek, Inkoop, Marketing, 
Communicatie, Human Resource Management en 
Informatie Technologie. Hier wordt inmiddels over  
de vier landen heen samengewerkt. 

Hoewel het veranderingsproces als gevolg van de  
integratie tussen ForFarmers, BOCM PAULS en Hendrix 
op een aantal punten gepaard ging met de gebruikelijke 
opstartproblemen, zijn de meeste integratieprocessen 
goed verlopen. 

Er zijn innovatieve producten geïntroduceerd en de 
technische (dier)prestaties en fosfaatefficiëntie op  
de bedrijven van onze klanten zijn verder verbeterd. 
Verder zijn er inmiddels grensoverschrijdende ‘plat-
forms’ in het leven geroepen om de internationale 
samenwerking en synergie binnen ForFarmers te 
bevorderen. Hierin werken collega’s uit de verschillende 
landen gestructureerd aan gezamenlijke toepassingen 
en verbeteringen op het gebied van duurzaamheid, 
innovatie, automatisering en marketing/communicatie.

Per 1 januari 2014 is ondergetekende aangetreden  
als algemeen directeur van ForFarmers. De organi- 
satie heeft in december 2013 afscheid genomen van  
Bert-Jan Ruumpol die de organisatie de afgelopen  
elf jaar als algemeen directeur heeft geleid. Onder 
zijn leiding heeft ForFarmers haar koers gewijzigd;  
het bedrijf heeft zich ontwikkeld van een regionale 
speler tot een internationale onderneming. Mede dank- 
zij de visie en het leiderschap van Bert-Jan Ruumpol  
is het bedrijf uitgegroeid tot de nummer één voer- 
onderneming in Europa.

ForFarmers heeft in 2013 grote stappen gezet. De 
operationele resultaten van de Business Units was 
tevredenstellend. Het netto resultaat werd significant 
beïnvloed door een extra toevoeging aan de voor- 
ziening debiteuren. Uit de operationele prestaties 2013 
blijkt dat de organisatie klaar is voor 2014. De inzet  
en betrokkenheid van alle medewerkers was hiervoor  
cruciaal. De directie heeft hier grote waardering voor  
en bedankt hen voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. 

Lochem, 20 maart 2014

Yoram Knoop 
Algemeen directeur

Voorwoord
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Directieprofi el

Financieel 
directeur 
(CFO)
Arnout Traas 

(1959, Neder-

landse nationali-

teit), sinds augus-

tus 2011 in dienst 

bij ForFarmers 

als financieel 

directeur. Hij is 

verantwoordelijk 

voor Controlling/

Administratie, 

Informatie 

Technologie en 

Juridische zaken. 

Zijn dienst-

verband is voor 

onbepaalde tijd. 

Uit hoofde van 

zijn functie is hij 

lid van de Raad 

van Overleg 

Solidair Pensioen 

en lid van de 

Beleggingscom-

missie Solidair 

Pensioen.

Directeur 
nutritie (CNO)
Nico de Vos (1956, 

Nederlandse 

nationaliteit), sinds 

maart 1988 in dienst 

bij ForFarmers en 

sinds juni 1995 lid 

van de directie. Zijn 

huidige functie is 

directeur nutritie. Hij 

is verantwoordelijk 

voor Inkoop, Nutritie 

Innovatie Centrum, 

Health Safety & 

Quality, Optimali-

satie, 

Engineering & 

Projecten en Logis-

tiek. Tevens is hij 

binnen de directie 

verantwoordelijk 

voor FF Logistics. 

Zijn dienstverband 

is voor onbepaalde 

tijd. Uit hoofde van 

zijn functie is hij 

bestuurslid bij de 

Industriële Kring 

Lochem en de 

Stichting GMP+ 

International.

Algemeen 
directeur (CEO)
Yoram Knoop 

(1969, Nederlandse 

nationaliteit), sinds 

november 2013 in 

dienst bij ForFarmers 

en met ingang van 

1 januari 2014 alge-

meen directeur van 

ForFarmers B.V. Hij 

is tevens voorzitter 

van de directie. 

Als algemeen 

directeur is hij 

verantwoordelijk 

voor strategie en 

acquisities, Human 

Resource Manage-

ment en het aan-

boren van nieuwe 

markten. Zijn dienst-

verband is voor 

bepaalde tijd tot 

de algemene verga-

dering in 2018, met 

de mogelijkheid tot 

contractverlenging. 

Uit hoofde van zijn 

functie is hij lid van 

de Steering Group 

van FEFAC.

Arnout TraasNico de VosYoram Knoop
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Directieprofi el

Directeur 
(COO)
Ronald van de Ven 

(1961, Nederlandse 

nationaliteit), sinds 

april 2012 in dienst 

bij ForFarmers en 

als directeur verant-

woordelijk voor 

ForFarmers 

Hendrix (pluim-

vee en België), 

ForFarmers 

(Duitsland), 

ForFarmers Thesing, 

Hendrix Illesch 

en HaBeMa. Zijn 

dienstverband is 

voor onbepaalde 

tijd. Uit hoofde van 

zijn functie is hij 

lid van de raad 

van commissaris-

sen van HaBeMa 

en bestuurslid 

van de DVT

(Deutsche Verband 

Tiernahrung E.V.).

Directeur 
(COO)
Iain Gardner (1962, 

Schotse nationa-

liteit), sinds juli 

2012 in dienst bij 

ForFarmers en 

verantwoordelijk 

voor de activiteiten 

van het bedrijf in 

Groot-Brittannië. 

Daarnaast is hij 

algemeen directeur 

van BOCM PAULS.

Binnen de directie 

heeft hij de por-

tefeuilles inkoop 

(exclusief grond-

stoff en) en corporate 

aff airs. Zijn dienst-

verband is voor 

onbepaalde tijd. 

Directeur 
(COO)
Jan Potijk (1958, 

Nederlandse nationa-

liteit), sinds augustus 

1983 in dienst bij 

ForFarmers en sinds 

juli 2000 lid van de 

directie. Zijn huidige 

functie is directeur 

en in die rol is hij 

verantwoordelijk 

voor ForFarmers 

Hendrix (rundvee en 

varkens Nederland), 

FarmFeed Hedimix, 

Pavo en Reudink. 

Daarnaast heeft hij 

binnen de directie 

de portefeuille 

Marketing en 

Communicatie. 

Zijn dienstverband 

is voor onbepaalde 

tijd. Uit hoofde van 

zijn functie is hij lid 

van de raad van 

commissarissen 

van Subli B.V. en 

bestuurslid van 

Nevedi en Stichting 

Gezinsbedrijf Plus.

Ronald van de VenJan Potijk Iain Gardner
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Algemeen directeur
Yoram Knoop

Directeur nutritie
Nico de Vos

Financieel directeur
Arnout Traas

• Rundvee Nederland
•  Varkens Nederland
•  Overige producten Nederland
•  FarmFeed Hedimix Nederland
  België
  Duitsland
•  Pavo Internationaal
•  Reudink* Nederland
  België
  Duitsland

•  Rundvee België 
  Duitsland
•  Varkens België 
  Duitsland
•  Pluimvee Nederland
  België 
  Duitsland

•  BOCM PAULS Groot-Brittannië
• North
• South
• Pig, Poultry and Speciality

 • Feeds Marketing
 • HST Feeds***

Directeur
Jan Potijk

Directeur
Ronald van de Ven**

Directeur
Iain Gardner

ForFarmers is opgedeeld in werkmaatschappijen (hierna ‘Business Units’ of ‘BU’). Elke directeur is verantwoordelijk 
voor de activiteiten van een cluster van Business Units.

Jan Potijk is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor de volgende Business Units:

   ForFarmers Hendrix (Nederland) – rundvee, varkens, plant en FarmConsult – 
   produceert en levert mengvoeders en verkoopt handelsartikelen (zoals akker- 
   en weidebouwproducten) voor Nederlandse rundvee- en varkenshouders en 
   akkerbouwers. Ze heeft daarbij voor de rundveesector de beschikking over een 
   professioneel dealernetwerk. 

   FarmFeed Hedimix (Nederland, België, Duitsland) is leverancier van vloeibare en droge 
   bijproducten, vochtrijke voeders, ruwvoeders, enkelvoudige voeders en strooisels voor 
   de rundvee- en varkenshouderij. Ze beschikt over tankparken op meerdere locaties 
   voor de opslag van reststromen van bijvoorbeeld zuivelfabrieken of brouwerijen en 
   voor de productie van vloeibare producten voor de veehouderij. 

   Pavo Internationaal produceert en levert paardenvoeders in meerdere Europese 
   landen. Naast directe verkoop vindt de afzet plaats via landelijke verkooppunten. 
   Tevens voorziet zij haar klanten van uitgebreid advies.

   Reudink* (Nederland, België, Duitsland) is een mengvoerbedrijf voor de biologische 
   veehouderij in Noordwest-Europa. Het produceert en levert biologische  rundvee-, 
   varkens- en pluimveevoeders. 

*  Reudink valt per 1 april 2014 onder de verantwoordelijkheid van Jan Potijk 
**  Ronald van de Ven is ook verantwoordelijk voor de joint venture HaBeMa in Duitsland
***  Per 3 februari 2014
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Ronald van de Ven is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor de volgende Business Units:

   ForFarmers Hendrix – leg- en vleespluimvee – levert mengvoeders aan Nederlandse en  
   Belgische leg- en vleespluimveehouders. Onder deze Business Unit valt ook PoultryPlus  
   (voorheen Opfok de KuikenaeR). 

   ForFarmers Hendrix (België) produceert en levert mengvoeders voor Belgische  
   rundvee- en varkenshouders. 

   ForFarmers (Duitsland) produceert en levert mengvoeders voor Duitse rundvee-,   
   varkens- en pluimveehouders. Ook beschikt ze over een locatie waar halffabricaten  
   voor huisdiervoeding (petfood) worden geproduceerd. Naast directe verkoop vindt  
   verkoop van voerproducten plaats via de Duitse Landhandel (dealers). 

   ForFarmers Thesing (Duitsland) is een 60% werkmaatschappij van ForFarmers en  
   voorziet rundvee-, varkens- en pluimveehouders in Duitsland en Nederland van meng- 
   voeders en bijproducten. Naast directe verkoop vindt verkoop van voerproducten  
   plaats via de Duitse Landhandel (dealers). 

   Hendrix Illesch (Duitsland) is actief in Oost-Duitsland en verkoopt hoofdzakelijk grond- 
   stoffen, premixen, mineralen, concentraten en speciale bijproducten en, op kleinere  
   schaal, mengvoeders aan rundvee- en varkenshouders in Oost-Duitsland. 

Iain Gardner is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor de volgende Business Units:

 •  BU North en BU South (Groot-Brittannië): hoofdzakelijk rundvee (mengvoeders en  
  blends).
 • BU Pigs, Poultry and Speciality (Groot-Brittannië): varkens, pluimvee en specialiteiten.
  Hieronder valt ook BOCM PAULS International met een internationaal agenten- 
  netwerk voor de verkoop van speciale biggenvoeders en prestarters in meerdere  
  Europese landen. 
 • BU Feeds Marketing (Groot-Brittannië) vermarkt bijproducten uit de humane  
  voedingsindustrie (afkomstig van bierbrouwerijen en whisky-distilleerderijen)  
  die geschikt zijn voor diervoeding. 
 • HST Feeds*** verkoopt rundvee- en pluimveemengvoer in het noordwesten van  
  Engeland.
 
 Naast mengvoer levert BOCM PAULS een uitgebreid assortiment bijproducten,  
 enkelvoudige voeders, vitaminen- en mineralenmengsels en premixen. 

Alle Business Units bieden klanten een aanvullend pakket diensten, van uitgebreide adviezen tot ondersteuning 
bij de bedrijfsontwikkeling.
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Duurzaamheid
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Gezien haar positie in de voedselketen wil ForFarmers 
toonaangevend zijn in duurzaam ondernemen en op 
deze wijze haar bijdrage leveren aan de oplossing van 
het wereldvoedselvraagstuk. Duurzaamheid kan op 
veel manieren worden geïnterpreteerd; in de visie van 
ForFarmers omvat het maatschappelijke, milieu- en 
economische verantwoordelijkheden. Voor ForFarmers 
betekent dit, dat het verantwoord gebruik moet maken 
van grondstoffen, energie en water. Het is van belang 
dat ieder duurzaamheidsinitiatief commercieel haalbaar 
is, zowel voor ForFarmers als voor haar afnemers. 

Het Platform Duurzaamheid van ForFarmers is verant-
woordelijk voor alle activiteiten van ForFarmers op het 
gebied van duurzaamheid, inclusief de contacten met 
externe belanghebbenden. Het Platform bewaakt de 
voortgang van duurzaamheidsinitiatieven aan de hand 
van vooraf vastgestelde, meetbare doelstellingen (key 
performance indicators, kpi’s). 

De kansen en uitdagingen waar de voedselproductieketen de komende jaren voor staat, 

zijn algemeen bekend. Een groeiende wereldbevolking, stijgende welvaart en verstede-

lijking leiden tot een groeiende vraag naar voedsel, waardoor de productie van vlees, 

melk en eieren moet toenemen. De beschikbaarheid van landbouwgrond, energie en 

water is echter beperkt. Ook moeten we rekening houden met de mogelijke effecten 

van klimaatverandering. Een hogere voedselproductie is dan ook alleen te realiseren met 

een verbetering van de efficiëntie op het gebied 

van productiviteit, voederconversie en groei op 

het boerenerf. Door op efficiëntere wijze voer te 

produceren en ervoor te zorgen dat dieren dit 

voer beter kunnen benutten, levert ForFarmers 

een bijdrage aan duurzame productie én aan 

economische duurzaamheid. 

Duurzaamheid
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Internationale focus
In 2013 hebben de verschillende Business Units van 
ForFarmers hun kennis op het gebied van duurzaam-
heid gedeeld. Dit heeft geleid tot een aanscherping 
van de duurzaamheidsvisie van ForFarmers, waardoor 
de organisatie:
• zich bewust is van haar rol en haar verantwoordelijk- 
 heid neemt als marktleider in de diervoederproductie;
• duurzaamheid heeft behouden als een van haar  
 kernwaarden;
• de voortgang bewaakt aan de hand van meetbare  
 doelstellingen (kpi’s); 
• medewerkers en klanten bewust maakt van het effect  
 van hun activiteiten op duurzaamheid;
• actief participeert in diverse relevante duurzaam- 
 heidsnetwerken en -initiatieven, zoals in internatio- 
 nale organisaties als de FEFAC (European Feed  
 Manufacturers’ Federation).

Thema’s
Uitgangspunt blijft de ambitie om voeders op duur-
zame wijze te produceren en te leveren. De organisatie 
focust daarom op thema’s die dicht bij haar kern- 
activiteiten liggen en die ze – direct of indirect –  
kan beïnvloeden. Dat zijn: 
• verantwoorde inkoop van grondstoffen
• milieu, energie en afval
• diergezondheid en –welzijn
• mens en maatschappij 

Bij de uitwerking en implementatie van deze thema’s 
houdt ForFarmers rekening met verschillen in de 
landen waar ze actief is. Daarom is er naast het over-
koepelende beleid, per land ruimte voor eigen accen-
ten waarmee kan worden ingespeeld op specifieke 
onderwerpen of wetgeving, zoals de toepassing van 
non-ggo-grondstoffen in Duitsland en extensieve 
veehouderijsystemen in Groot-Brittannië.

Verantwoorde inkoop van grondstoffen
ForFarmers wil grondstoffen gebruiken die verant-
woord geproduceerd zijn en daarbij haar nutritionele 
kennis toepassen om te garanderen dat de geprodu-
ceerde voeders beter te benutten zijn door het dier. 

Nauwkeurige energiewaardering grondstoffen
Dankzij een nauwkeurige energiewaardering van 
grondstoffen kunnen het voer en het rantsoen nauw-
keuriger op de behoefte van dieren worden afgestemd. 
Dit leidt tot een betere benutting van voedsel, stikstof 
en fosfaat. Zo helpt ForFarmers klanten om voeder-
conversies te verbeteren en efficiënt om te gaan met 
mineralen en fosfaten.

Gebruik restproducten voedingsmiddelenindustrie
Veel restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie 
zijn te gebruiken als grondstof voor diervoeders.  
ForFarmers verwerkt deze producten zowel in haar 
droge diervoeders, als in vochtrijke rantsoenen voor 
rundvee en varkens. 

Soja, overige eiwitbronnen en palmolie
• De inkoop van grondstoffen uit bepaalde gebieden  
 vraagt extra aandacht. Soja staat op de agenda van  
 alle betrokkenen in de feed to food-keten. Zo heb- 
 ben Nederland en België zich verplicht om per 2015  
 uitsluitend verantwoord geproduceerde soja in te  
 kopen. Een voorwaarde hiervoor is dat er voldoende  
 verantwoord geproduceerde soja beschikbaar is  
 tegen een concurrerende prijs. 
 ForFarmers speelt ook een actieve rol als lid van  
 het initiatief Duurzame Soja van de Round Table on  
 Responsible Soy (RTRS) en van de werkgroepen  
 Duurzame Soja van de brancheorganisaties Nevedi  
 (Nederland) en AIC (Groot-Brittannië). Via diverse  
 nationale en Europese samenwerkingsverbanden  
 in de voerindustrie levert ForFarmers een bijdrage  
 aan de ontwikkeling van normen voor de import van  
 verantwoord geproduceerde soja. Deze en andere   
 initiatieven hebben minimum criteria opgesteld voor  
 verantwoorde soja. 

• In haar Nederlandse fabrieken verwerkt ForFarmers  
 biologische soja (1,6% van het totale sojagebruik),  
 Pro-Terra soja (8,4%) en verantwoord geproduceerde  
 soja die in Nevedi-verband collectief wordt ingekocht  
 (34,2%). In totaal is 44,2% van de door ForFarmers  
 in Nederland verwerkte soja van gecertificeerde  
 duurzame oorsprong.
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• In Groot-Brittannië en Nederland neemt de dier- 
 voedersector deel aan een alliantie die is overeen- 
 gekomen om met ingang van 2015 uitsluitend  
 palmolie van duurzame oorsprong aan te kopen.  
 Naast deze specifieke verplichting zal ForFarmers  
 waar mogelijk ook deelnemen of ondersteuning  
 bieden aan initiatieven op het gebied van palmolie- 
 inkoop in samenwerking met regeringen of NGO’s.

• ForFarmers volgt ook initiatieven die onderzoek doen  
 naar alternatieve eiwitbronnen om minder afhankelijk  
 te worden van de soja-import. Zo neemt ForFarmers  
 deel aan een samenwerkingsproject voor de pro- 
 ductie van eiwitrijk eendenkroos dat wordt toegepast  
 in rundveerantsoenen. 

• Verder is ForFarmers in samenwerking met universi- 
 teiten en het bedrijfsleven in 2013 een onderzoek  
 gestart naar de toepassing van insecten in voeding  
 van vleespluimvee. Insectenlarven zijn zeer geschikt  
 om hoogwaardig eiwit te produceren. Op deze  
 wijze wordt een vernieuwende bijdrage geleverd  
 aan een verdere verduurzaming van dierlijke eiwit- 
 productie.

Kalk uit drinkwater
ForFarmers onderzoekt hoe kalk afkomstig uit drink- 
water ingezet kan worden in voeders ter vervanging  
van kalk die op reguliere wijze gewonnen wordt.

Milieu, energie en afval
Daar waar mogelijk verduurzaamt ForFarmers haar pro-
ductieproces, zowel in energieverbruik als in transport. 

Energieverbruik in voerproductie 
De diervoedersector heeft de laatste jaren het energie-
verbruik voor de voerproductie fors weten te optima- 
liseren. ForFarmers heeft zich echter ten doel gesteld 
om hierin verdere stappen te zetten. Om op elke  
productielocatie het energieverbruik terug te dringen,  
is een energie-efficiëntieplan opgesteld met een 
looptijd van meerdere jaren. In dit kader worden per 
locatie energiebesparende maatregelen geïnventari-
seerd. Per maatregel wordt, op basis van gelijkblijvende 
omstandigheden, het effect berekend op de reductie 
in energieverbruik. Alle data omtrent energieverbruik, 
ingevoerde maatregelen en gerealiseerde reductie 

worden per locatie vastgelegd en gevolgd. Deze aan-
pak heeft in 2013 bij de locaties van ForFarmers Hendrix 
in Nederland geresulteerd in gemiddeld 1,9% reductie 
in energieverbruik. In 2014 wordt deze aanpak uitgerold 
over alle locaties in België, Duitsland en Groot-Brittannië.  
Het doel is gemiddeld 1,5% reductie in energieverbruik 
per jaar voor de ForFarmers-locaties te realiseren onder 
gelijkblijvende omstandigheden.

Energieverbruik in transport
Bij investeringen in het wagenpark wordt rekening 
gehouden met het brandstofverbruik van een voertuig. 
Nieuwe trucks voldoen aan de Euro 6, de emissienorm 
voor voertuigen die in de Europese Unie op 31 decem-
ber 2013 van kracht is geworden. Door onder andere 
retourvrachten optimaal te benutten en chauffeurs te 
trainen in een zuinige rijstijl, wordt een verdere efficiëntie- 
verbetering en verlaging van het brandstofverbruik ge-
realiseerd. In 2013 is het energieverbruik per kilometer 
van het eigen vervoer in Nederland en Duitsland met 
2,5% gedaald ten opzichte van 2012. 

In Groot-Brittannië monitort BOCM PAULS haar wagen-
park intensief, zodat waar nodig en mogelijk verbeterin-
gen kunnen worden doorgevoerd. Chauffeurs volgen 
jaarlijks circa zeven uur training voor hun ‘Drivers 
Certificate of Professional Competence’ (getuigschrift 
van vakbekwaamheid, CPC) waarin ook aandacht wordt 
besteed aan veilig en zuinig rijden. Met ingang van 
2015 is het CPC verplicht voor vrachtwagenchauffeurs.

ISO 50001
ForFarmers Langförden in Duitsland is in het voorjaar 
van 2013 als een van de eerste mengvoerbedrijven 
ISO 50001 gecertificeerd. In de loop van het jaar is 
ook HaBeMa gecertificeerd. ISO 50001 is sinds 2011 de 
norm voor Energie Management Systemen en biedt 
een structuur voor organisaties om energieprestaties 
te beheersen en te verbeteren. Dit sluit aan op de doel-
stelling om energiebronnen efficiënt in te zetten. In de 
loop van 2014 zullen ForFarmers Thesing, ForFarmers BM 
en Hendrix Illesch hetzelfde traject doorlopen.  
In Duitsland worden bedrijven via lagere energieprijzen 
gestimuleerd duurzaam energiemanagement actief te 
implementeren. 
In Nederland heeft de diervoedersector met de over-
heid een energiebesparingsconvenant afgesloten. 
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KringloopWijzer
KringloopWijzer brengt de mineralenstromen op een 
veehouderijbedrijf in beeld. Dit rekenmodel is bestemd 
voor Nederlandse melkveehouders, die hiermee kunnen  
sturen op het vermijden van verliezen van stikstof, 
fosfaat en koolstof naar bodem, water en lucht. Dit 
bevordert een duurzame landbouw. ForFarmers draagt 
met kennis en advies bij aan diverse onderzoeksprojecten 
met KringloopWijzer in de praktijk.

Diergezondheid en -welzijn
Diergezondheid is belangrijk voor consument én 
veehouder. Gezonde dieren voelen zich beter, pres-
teren beter, leven langer en hebben minder medicij-
nen nodig. Ze zijn dus productiever. Met kwalitatief 
hoogwaardige voeders en adviezen biedt ForFarmers 
ondersteuning aan haar afnemers, zodat zij een hoog 
gezondheids- en welzijnsniveau op hun bedrijf weten 
te realiseren. 

Gezondheid als basis in producten en concepten
ForFarmers ondersteunt veehouders met een gerichte 
managementaanpak per sector op het gebied van 
gezondheid. Ook op dit gebied staan de ontwikkelin-
gen niet stil. Zo is in 2013 de Bigvitaliteitscheck verder 
doorontwikkeld. Deze check biedt de varkenshouder 
handvatten om de bigvitaliteit op het eigen bedrijf te 
verbeteren. In het verlengde hiervan introduceerde  
ForFarmers voor de zeugenhouderij het meetinstru-
ment Biest-Score. Dit meetinstrument brengt de hoeveel- 
heid antistoffen die de big via de moedermelk binnen-
krijgt in beeld. Een service waarvoor begin 2014 in 
Nederland de honderdste deelnemer zich aanmeldde.

Daarnaast zijn dit jaar de speciale Vital-voederreeksen 
geïntroduceerd die de gezondheid van dieren extra 
ondersteunen. Andere voorbeelden van productintro-
ducties die diergezondheid en –welzijn ondersteunen 
staan in het hoofdstuk ‘Invulling the total feed business’ 
(pagina 51).

Outdoor varkenshouderij in Groot-Brittannië 
De outdoor varkenshouderij in Groot-Brittannië is het 
afgelopen decennium snel gegroeid, gestimuleerd 
door de groeiende voorkeur van het publiek voor een 
minder intensieve veehouderij. Op dit moment wordt 
circa 50% van de zeugen en biggen in Groot-Brittannië 
op deze wijze gehouden.  

BOCM PAULS ontwikkelt speciale nutritionele oplossin-
gen voor in de buitenlucht gehouden varkens.

Gildehoen
In 2011 heeft ForFarmers met enkele ketenpartners het 
Gildehoen-concept geïntroduceerd. Het Gildehoen-
concept onderscheidt zich positief qua dierwelzijn 
(langzamer groeiende dieren), antibioticagebruik en 
economische duurzaamheid. Het Gildehoen-concept  
is in 2013 inhoudelijk verder ontwikkeld. Met name  
het antibioticagebruik is tot een minimum beperkt.  
Er nemen 20 vleeskuikenhouders deel aan het concept. 
In 2013 zijn wekelijks tussen de 20.000 en 25.000  
Gildehoen-kuikens geslacht. De meeste Gildehoen-
kuikens gaan naar Keurslagers. Daarnaast worden ze 
geleverd aan enkele winkelketens, poeliers en een 
ziekenhuis.

‘Beter Leven’-concept
ForFarmers is in 2013 samen met ketenpartners erin 
geslaagd om wekelijks rond de 25.000 vleeskuikens in 
het ‘Beter Leven’-concept af te zetten. Het ‘Beter Leven’-
concept is mede door de Dierenbescherming in de  
Nederlandse markt gezet. Hiervoor gelden de volgende  
eisen: kippen krijgen meer ruimte en afleidingsmateriaal,  
groeien langzamer en leven langer, krijgen natuurlijk  
licht en een normaal lichtschema. Verder wordt gezond- 
heid planmatig aangepakt en het antibioticagebruik 
teruggedrongen. Het eindproduct van deze kuikens ligt 
bij supermarktketens in de schappen.  
Omdat kuikens in dit welzijnsvriendelijke concept anders  
gevoerd moeten worden dan traditionele kuikens heeft 
ForFarmers eind 2013 een voerconcept voor langzaam 
groeiende vleeskuikens geïntroduceerd. De naam van 
dit voerconcept is WelFair. WelFair voeders zullen in 
2014 actief bij pluimvee worden ingezet.

Diergezondheid en milieu
Zink is een onmisbaar nutriënt in voeding, maar kan via 
mest ook tot milieuproblemen leiden. ForFarmers heeft 
door het ontwikkelen van nieuwe vleesvarkensvoeders 
voor Nederland, België en Duitsland het toegevoegde 
zinkgehalte in deze voeders weten te verlagen met 
behoud van diergezondheid en prestatie. 
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ForFarmers ondersteunt initiatieven die helpen het anti-
bioticagebruik te reduceren. Een voorbeeld hiervan is 
het zinkoxideconvenant in België.

Mens en maatschappij
ForFarmers investeert in haar medewerkers onder andere 
via in- en externe opleidingen. Op deze manier wil de 
organisatie alle talenten die ze in huis heeft optimaal 
inzetten. De stappen die ForFarmers hierin heeft gezet, 
staan toegelicht op pagina 56.

Duurzaamheid kent ook een maatschappelijke compo-
nent. Voorbeelden van projecten die ForFarmers hierin 
ondersteunt zijn:

Wageningen Universiteits Fonds
ForFarmers participeert sinds 2013 in het Lignine- 
project. In dit project wordt onderzocht hoe in 
derdewereldlanden met behulp van schimmels slecht 
verteerbare bronnen zoals stro geschikt kunnen worden 
gemaakt voor geitenvoer.

Educatieproject Voer on Tour
Via een gastles en een daaraan gekoppelde excursie 
naar een veehouderijbedrijf in de eigen omgeving, 
maken kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar 
kennis met de veehouderij, de veevoerindustrie en de 
duurzaamheidsvraagstukken die in de branche spelen.

BIG Challenge
ForFarmers ondersteunt de BIG Challenge/Alpe d’HuZes 
waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar 
kanker. Het ForFarmers-team heeft in 2013 een bedrag 
van ruim 90.000 euro opgehaald door onder andere 
per teamlid vier tot zes keer de Alpe d’Huez te beklimmen.

The Prince’s Dairy Initiative
BOCM PAULS ondersteunde in 2013 The Prince’s Dairy  
Initiative, dat kleinere tot middelgrote melkveebedrijven  
met gericht bedrijfsadvies helpt om de efficiëntie 
te verbeteren. Het initiatief, dat in 2012 met 74 vee- 
houders van start ging, is inmiddels uitgebreid naar  
vijf regio’s in Groot-Brittannië. Het project wordt  
ondersteund door alle grote verwerkers in de zuivel- 
industrie. Doel is om de komende drie jaar zo’n 300  
veehouders via dit project te helpen.

Indicatoren
ForFarmers’ producten zijn voor alle diersectoren  
gebaseerd op een consistente nutritionele benadering. 
Hoewel de onderstaande indicatoren voornamelijk  
gelden voor Nederland, gelden deze trends ook op 
hoofdlijnen voor de overige landen waar ForFarmers 
actief is.  

  Het aandeel duurzame soja van het totale soja- 
     gebruik in de Nederlandse fabrieken is 44,2%  
     (2012: 32,7%).

  De fosfaatefficiency bij rundvee is met 3,8%  
     gedaald, wat vooral komt door de lagere productie  
     per koe in 2013 en een iets hoger fosfaatgehalte  
     in het totale rantsoen. De levensproductie per  
     koe is met 1,8% verbeterd (2012: 2,4%).

  De voederconversie in de vleesvarkenshouderij is  
     met 2,3% verbeterd (2012: 2,7%).

  Het uitvalspercentage in de vleesvarkenshouderij  
     is met 9,1% afgenomen (2012: 4,3%).

  De voederconversie in de leghennenhouderij is  
     verbeterd met 2,7% (2012: 1,4% verslechterd).

  De voederconversie in de vleeskuikenhouderij is  
     met 1,8% verbeterd (2012: 1,6%).

  Het uitvalspercentage in de vleeskuikenhouderij  
     is in lijn met de landelijke trend met 3,5% toege- 
     nomen (2012: 6% afgenomen).
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Ontwikkelingen 
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De kostprijs van mengvoer wordt voor een groot deel 
bepaald door de prijzen die ForFarmers voor grond-
stoffen betaalt. De inkoop van grondstoffen is daarom 
een belangrijke activiteit voor ForFarmers. Het inter-
nationale inkoopteam volgt de ontwikkelingen op de 
grondstoffenmarkten op de voet om tegen de laagst 
mogelijke kostprijs en op zo efficiënt mogelijke wijze 
grondstoffen in te kopen en verzekerd te zijn van tijdige 
aanlevering.

Met de groei van de onderneming is ook de grondstof-
fenbehoefte toegenomen, waardoor ForFarmers voor 
leveranciers een aantrekkelijke partner is geworden. 
Door een optimale verdeling van de grondstoffen over 
de productielocaties en een efficiëntere benutting van 
de beschikbare opslagfaciliteiten realiseert  
ForFarmers aanmerkelijke synergievoordelen.  

Daardoor is zij in staat kwaliteitsproducten te leveren 
tegen een scherpe waarde-prijsverhouding. 
Met het oog op voedselveiligheid moet de kwaliteit 
van alle aangevoerde grondstoffen gewaarborgd zijn. 
Daarom werkt ForFarmers per grondstofgroep samen 
met een selecte groep leveranciers. Hierdoor zijn een 
verdere efficiëntieverbetering in de aanvoerketen, 
uitwisseling van marktinformatie en stabiliteit in de 
aanvoer van grondstoffen gewaarborgd. 

Via regelmatige audits beoordeelt ForFarmers of de 
grondstoffenleveranciers alle processen op de juiste 
manier uitvoeren. Deze kwaliteitsborging wordt mede 
ingevuld door deelname aan Trust Feed. Dit is een 
organisatie van 65 Nederlandse en Belgische diervoeder-
bedrijven die gezamenlijk de veiligheid van aan hen 
geleverde grondstoffen controleert en waarborgt.  

Ontwikkelingen in 
de grondstoffenmarkt
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In Duitsland ligt deze kwaliteitsborging bij QS (Qualität 
und Sicherheit). Dit kwaliteitssysteem is vergelijkbaar met 
het in Nederland gehanteerde GMP+ systeem. 
BOCM PAULS houdt zich, als onderdeel van het 
verbond van agrarische ondernemingen (Agricultu-
ral Industries Confederation, AIC), aan het Universal 
Feed Assurance Scheme (UFAS). UFAS is een richtlijn 
voor productie en transport van diervoeders volgens 
HACCP-regels.

Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt, werd de diervoeder- 
sector in Europa begin 2013 getroffen door een aflatoxine- 
kwestie. Begin 2013 signaleerde de zuivelindustrie licht 
verhoogde aflatoxineniveaus in melk. Voer waarin uit 
Zuidoost-Europa afkomstige mais met verhoogde 
aflatoxinegehaltes verwerkt was, bleek de veroorzaker. 
Hoewel in het voer geen bovenwettelijke waarden zijn 
aangetroffen, heeft de mengvoerbranche in Nederland 
het aan melkveehouders uitgeleverde voer waarin deze 
mais verwerkt was, retour gehaald.  
In Duitsland zijn vergelijkbare maatregelen getroffen. 
Deze kwestie was aanleiding voor het Europees samen-
werkingsverband FEFAC om in overleg met grond- 

stoffenleveranciers te beoordelen hoe de kans op dit 
soort situaties verder kan worden verkleind.

ForFarmers ondersteunt sectorbrede initiatieven die 
leiden tot een gemeenschappelijke duurzaamheids-
aanpak voor de gehele agrarische sector. Dit betreft 
de aankoop van verantwoord geproduceerde soja  
(Nederland en België), palmolie (Groot-Brittannië en 
Nederland) en duurzaam vismeel (Groot-Brittannië). 

Wereldmarktontwikkelingen in 2013
Door de groeiende behoefte van de wereldbevolking 
aan dierlijke eiwitten neemt de vraag naar agrarische 
grondstoffen toe. Tegelijkertijd worden deze grond-
stoffen steeds meer aangewend ten behoeve van 
biobrandstof. Dit leidt op de mondiale grondstoffen-
markt tot veel concurrentie met producenten van bio-
energie. De vraag naar grondstoffen groeit op langere 
termijn harder dan het aanbod, wat leidt tot structureel 
hoge en sterk volatiele prijzen.
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Plantaardige eiwitten
Eiwitprijzen hebben zich het hele jaar op een hoog  
niveau gehandhaafd. Hiervoor zijn diverse oorzaken 
aan te wijzen. Zo waren de sojavoorraden in Noord-
Amerika laag en weigerden Argentijnse boeren hun 
soja te verkopen vanwege de hoge inflatie. Daarnaast 
hebben logistieke problemen in Brazilië een aanzien-
lijke vertraging veroorzaakt in de scheepsaanvoer van 
soja naar Europa, waardoor voorraden in Europa zich 
onvoldoende hebben kunnen herstellen. 
Ook raap- en zonnepitschroot bewogen zich begin 
2013 op relatief hoge prijsniveaus en werden gesteund 
door hoge sojameelprijzen. Goede oogsten van 
raapzaad en zonnepitten resulteerden in de tweede 
helft van 2013 echter in dalende prijzen van raap- en 
zonnepitschroot.

Granen
Het jaar begon met betrekkelijk krappe wereldvoor-
raden en relatief hoge marktprijzen voor granen.
In de tweede helft van 2013 groeide het aanbod van 
mais op de wereldmarkt. Met name in Noord-Amerika 
en het Zwarte Zeegebied zagen we een sterke stijging 
van de maisproductie, waardoor de totale graanbalans 
ruimer uitviel en eindvoorraden konden groeien. Dit 
zorgde aanvankelijk voor een prijsdaling. Die werd 
echter tot staan gebracht door de hevige regenval in 
september waardoor zowel in Noordwest-Europa als 
in het Zwarte Zeegebied de maisoogst een aanzien-
lijke vertraging opliep. De vele regen zorgde ook voor 
oponthoud bij grondstofverladingen. 
Het vertraagde aanbod van mais en de blijvend grote 
vraag naar tarwe en gerst resulteerden in sterk oplo-
pende graanprijzen in het vierde kwartaal. 
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GGO (genetisch gemodificeerde organismen)
Het aanbod van non-ggo-sojabonen loopt terug.  
Telers in Zuid-Amerika zijn steeds moeilijker over te 
halen non-ggo-sojabonen te telen, vanwege de voor-
delen die de teelt van ggo-gewassen hen biedt. Door 
het afnemende volume stijgen de logistieke kosten 
en nemen risico’s van versleping toe. De meerprijs van 
non-ggo-sojabonen neemt sterk toe en daarmee de 
druk op de verwerkende industrie om de huidige eisen 
te heroverwegen. 

Biologische grondstoffen
De markt van biologische grondstoffen kenmerkte 
zich door een krap aanbod van biologische granen in 
de eerste helft van 2013. Dit veroorzaakte een prijs-
stijging. Vanaf de graanoogst medio 2013 is er weer 
voldoende aanbod van biologische granen, met name 
vanuit Europa. Aanvankelijk was er voldoende aanbod 
van biologische eiwitgrondstoffen, maar in de tweede 
helft van het jaar liep het aanbod van enkele eiwitrijke 
grondstoffen terug. Ook is er sprake van een verdere 
verkrapping van het aanbod van grondstoffen voor 
enkele marktconcepten in Duitsland.
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De agrarische sector staat wereldwijd voor de uitda-
ging voldoende voedsel te produceren voor een groei-
ende wereldbevolking. In opkomende economieën 
neemt, onder invloed van de toenemende welvaart, 
vooral de consumptie van vlees, eieren en melk sterk 
toe. Dit biedt kansen voor agrarische ondernemers. De 
mondiale vraag naar zuivel groeit harder dan het aan-
bod en de gevolgen van deze onbalans beginnen nu 
merkbaar te worden. Europa, Australië/Nieuw-Zeeland 
en Amerika zijn de enige exporterende regio’s die de 
komende jaren in staat zijn de productiecapaciteit van 
melk te verhogen.

De Europese consument daarentegen geeft als gevolg 
van de economische crisis zijn geld minder makkelijk 
uit en zijn kostenbewustzijn is gegroeid. Duurzaam-
heid, dierwelzijn en gezondheid zijn hier belangrijke 
issues en lokaal geproduceerde producten winnen aan 
populariteit. Vooral in Duitsland en Groot-Brittannië is 
dit laatste een duidelijk zichtbare trend. 

In de retail is nog steeds sprake van consolidatie en 
schaalvergroting. Grootwinkelbedrijven kunnen het 
zich daardoor veroorloven steeds lagere prijzen te 
bedingen bij hun leveranciers. Daarbij gesteund door 
het feit dat er lokaal sprake is van een overaanbod van 
vlees en eieren. De verwerkende industrie is nog steeds 
erg gefragmenteerd. 

In Groot-Brittannië is de invloed van de retail in de agra-
rische sector aanmerkelijk groter dan op het vasteland. 
Waar in Nederland, Duitsland en België de voorwaar-
den voor dierhouderij vooral bij wet worden bepaald, is 
in Groot-Brittannië het grootwinkelbedrijf leidend.  

Agrarische ondernemers in Europa zien zich door de 
hiervoor geschetste ontwikkelingen geconfronteerd 
met sterk fluctuerende voerprijzen en stijgende overige 
productiekosten terwijl dit niet of nauwelijks wordt 
gecompenseerd door hogere opbrengstprijzen. Er is 
een grote groep bedrijven die het niet redt onder deze 
omstandigheden en uiteindelijk de activiteiten staakt. 
De melkveehouderij was hierop afgelopen jaar een 
uitzondering.

Ontwikkelingen in de agrarische sector
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Als reactie op de afnemende marges worden agra-
rische bedrijven groter en professioneler en weten zij 
hun technische prestaties op het gebied van voer-
efficiëntie en diergezondheid nog steeds te verbeteren. 
Zij kiezen er daarbij in toenemende mate voor om zelf 
hun voer te mengen. Dit speelt in de melkveehouderij 
in alle landen en in de varkenshouderij met name in 
Nederland en Duitsland. In de legpluimveesector speelt 
dit nauwelijks en in de vleespluimveesector wordt in 
alle landen tarwe bijgevoerd. 

De strategie van ForFarmers sluit aan op bovenstaande 
ontwikkelingen. ForFarmers levert niet uitsluitend 
mengvoer, maar biedt in lijn met ‘the total feed busi-
ness’-aanpak agrarisch ondernemers (voer)oplossingen 
voor dier én plant. De benodigde kennis en ervaring 
hiervoor is in de verschillende bedrijfsonderdelen van 
ForFarmers ruim voorhanden. Door deze kennis over 
de grenzen heen te delen en de gezamenlijke kennis-
ontwikkeling te coördineren en te stimuleren, weet de 
organisatie grenzen te verleggen op het gebied van 
kennis, producten en hulpmiddelen.
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Mengvoer
 
Trends in de rundveehouderij
De afgelopen twintig jaar is het aantal melkveebedrij-
ven in zowel Nederland, België, Duitsland als Groot-
Brittannië meer dan gehalveerd. In Duitsland is deze 
daling het grootst. De hoeveelheid geproduceerde 
melk is daarbij nagenoeg constant gebleven, mede 
doordat schaalvergroting zich doorzet en de gemid-
delde bedrijfsgrootte sterk is toegenomen. Een Brits 
bedrijf telt gemiddeld 127 melkkoeien, in Nederland is 
het gemiddelde 83 per bedrijf en in België en Duitsland 
50, hoewel de regionale verschillen in Duitsland erg 
groot zijn. 

De toenemende bedrijfsomvang leidt tot een groeiende 
focus op management, productiviteit, efficiency en 
diergezondheid. Door deze ontwikkeling worden er 
ook steeds hogere eisen gesteld aan de management-
vaardigheden van veehouders. ForFarmers adviseert 
veehouders op dit gebied. 
Een andere trend is dat steeds meer werkzaamheden 
worden geautomatiseerd. In Nederland wordt op dit 

moment 15% van het melkkoeien door een robot 
gemolken. De verwachting is dat dit over vijf jaar voor 
30% van de melkkoeien geldt. 

De technische resultaten worden nog altijd beter. De 
gemiddelde melkproductie per koe stijgt en het meng-
voerverbruik per kg melk neemt af. Dit is deels het 
resultaat van een betere voerbenutting, maar daarnaast 
neemt ook het zelf mengen van enkelvoudige grond-
stoffen op bedrijfsniveau toe. Vooral in Groot-Brittannië 
is dit al langer de trend, met name op grotere bedrijven.

De zuivelmarkt globaliseert en de invloed van prijs- 
regulerende productiemaatregelen op EU-niveau 
neemt af. Omdat de vraag naar zuivel(producten) 
harder stijgt dan de productie, bevindt de melkveehou-
derijsector zich in een gunstige positie. Dat geldt zeker 
voor Noordwest-Europa. Dankzij het gematigde klimaat 
kan in deze regio goed ruwvoer verbouwd worden en 
vanwege het vakmanschap van de melkveehouders 
is de hier geproduceerde melk van een constante, 
hoge kwaliteit. Gecombineerd met de goed ontwik-
kelde infrastructuur maakt dit Noordwest-Europa tot 

Ontwikkelingen per sector
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een interessante regio voor de verwerkende industrie 
(zuivelfabrieken) die dan ook volop investeert. De 
afschaffing van het melkquotum in 2015 vormt daarbij 
een extra stimulans. Ook melkveehouders anticiperen 
hierop. Met name in Nederland, Duitsland en België is 
volop geïnvesteerd in de bouw van nieuwe stallen en 
de opfok van meer jongvee. 

In Nederland is de verwachting dat de melkproductie 
tot 2020 met 20% gaat toenemen. De beschikbare 
hoeveelheid ruwvoer en de plaatsingsruimte voor mest 
zullen de beperkende factoren worden. Verbeteringen 
in de opfok, levensduur en voer- en mineralenefficiency 
zijn dan nodig om een hogere levensproductie (hogere 
productie en langer leven) per melkkoe te realiseren. 
Hoewel het mengvoerverbruik per kg melk afneemt, is 
het mengvoerverbruik in de melkveehouderij als geheel 
in 2013 met 4% gegroeid.

Vanaf 2010 zet in België de schaalvergroting door. De 
melkproductie neemt enigszins toe. De vleesveesector, 
vanouds een belangrijke sector in België, blijft stabiel. 
In 2013 nam het mengvoerverbruik voor melkvee met 

7% toe en voor vleesvee met 20%. Deze toename heeft 
te maken met een seizoenseffect door een tekort aan 
ruwvoer en de late start van het voorjaar.
 
De melkveesector in Duitsland kent grote regionale 
verschillen. De landelijke melkproductie neemt de 
komende jaren toe, maar die productiegroei voltrekt 
zich met name in het noorden. In het zuiden neemt de 
productie af. De productie in het oosten is stabiel. Het 
mengvoerverbruik daalde in 2013 met 1%.

De schaalvergroting in de melkveehouderij in Groot-
Brittannië gaat snel. In 1995 waren er 30.000 melkvee-
bedrijven met gemiddeld 77 melkkoeien die 5.300 kg 
melk per koe produceerden. In 2012 waren er 12.500 
melkveebedrijven met gemiddeld 127 melkkoeien die 
7.500 kg melk per koe produceerden. Vanwege de rela-
tief lage melkprijzen en de slechte weersomstandig- 
heden is de melkproductie in Groot-Brittannië de afge-
lopen twee jaar sterk afgenomen. Echter, ook hier zijn de 
melkprijzen de laatste maanden van 2013 sterk gestegen 
wat melkveehouders stimuleert om meer melk te produ-
ceren. De verwachting is dat deze trend zich doorzet.
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Trends in de varkenshouderij
De varkensvleesproductie in Noordwest-Europa is 
stabiel tot licht dalend. De consumptie neemt af en 
de zelfvoorzieningsgraad van de EU ligt nu op 110%, 
waardoor de druk op de vleesprijzen onveranderd 
hoog blijft en het belang van export groeit. Met name 
de hoge zelfvoorzieningsgraad van Duitsland (99% in 
2007, 116% in 2012) laat hier zijn invloed gelden. 

In de varkenssector is dierwelzijn een belangrijk aan-
dachtspunt. Dit uit zich in Europese wetgeving op het 
gebied van o.a. castratie, minimaal vloeroppervlak voor 
vleesvarkens en groepshuisvesting voor zeugen. Ook 
zijn er regels ten aanzien van de uitstoot van fijnstof, 
geur en ammoniak. De hiervoor benodigde maatrege-
len confronteren varkenshouders met stijgende kosten 
die niet of nauwelijks worden gecompenseerd door 
de opbrengstprijzen. De impact hiervan is vooral af te 
lezen aan het aantal bedrijven dat – behalve in Groot-
Brittannië – fors is teruggelopen. Over de periode 2010 
- 2015 bedraagt de daling in Nederland naar verwach-
ting 45% en in België en Duitsland 35%. Schaalgrootte 
is noodzakelijk voor voldoende rendement.

Het antibioticagebruik is in Nederland het afgelopen 
jaar afgenomen. Het belang van een goede gezond-
heidsstatus op bedrijfsniveau neemt mede hierdoor 
toe. Men zoekt dit vooral in hygiënemaatregelen, maar 
ook in innovatieve voeroplossingen. Een uitdaging 
voor het Nutritie Innovatie Centrum van ForFarmers én 
voor haar specialisten, omdat ook van hen meer kennis 
wordt gevraagd op het gebied van diergezondheid.

Vooruitlopend op het castratieverbod groeit het 
aandeel vleesvarkens dat als beer wordt afgemest, al 
verschilt het tempo per land. In Nederland geldt dit 
voor ongeveer 70% van de mannelijke vleesvarkens.  
In België experimenteert men met chemische castratie 
(vaccinatie). In Duitsland gebeurt het mesten van beren 
op beperkte schaal. In Groot-Brittannië is men al jaren 
geleden gestopt met castratie. Voordelen voor varkens-
houders zijn de betere voederconversie en hogere 
classificatie die zij met beren kunnen realiseren. Met als 
resultaat een hoger rendement.
Omdat beren een andere voerbehoefte hebben dan 
gecastreerde varkens, zijn er aparte voerprogramma’s 
voor beren ontwikkeld. 

Groepshuisvesting voor zeugen – verplicht sinds 
31 december 2012 – vraagt van varkenshouders extra 
managementvaardigheden, onder andere in de toe-
passing van individuele voersystemen. Alleen in Groot-
Brittannië heeft deze maatregel weinig impact gehad, 
aangezien circa 50% van de zeugen al in groepen - in 
de openlucht - gehouden wordt.

Ondanks de afname van het aantal bedrijven is het 
totaal aantal varkens in Noordwest-Europa nauwelijks 
verminderd. De vraag naar mengvoer daalt echter 
wel. Dit komt door een betere voerbenutting, doordat 
varkenshouders vaker grondstoffen en bijproducten 
voeren in plaats van mengvoer. 

De Nederlandse varkensstapel is ook het afgelopen jaar 
gekrompen, maar minder snel dan eerder werd ver-
wacht. Veel varkenshouders kunnen nog niet stoppen 
omdat hun schulden hoger zijn dan de waarde van het 
bedrijf en omdat ze geen alternatieven hebben. Feit 
blijft dat er relatief veel ondernemers gaan stoppen, 
met name in de regio’s waar geen uitbreidingsmoge-
lijkheden zijn. 
Nederlandse varkenshouders hebben een competitieve 
kostprijs vanwege de hoge productiviteit. De sector is 
sterk afhankelijk van de export, in het bijzonder naar 
Duitsland. Dit land is inmiddels ruimschoots zelfvoor-
zienend met als gevolg dat de varkensprijs gelijk is aan 
die in Nederland. Export naar Duitsland levert dus geen 
meerprijs meer op. Voor 2015 is de verwachting dat 
het aantal zeugen iets zal toenemen tot het niveau van 
2011/2012 en het aantal vleesvarkens zal teruglopen tot 
5,5 miljoen. Het mengvoerverbruik is in 2013 met 4% 
gedaald.

Duitsland is in vijf jaar tijd de grootste exporteur van 
varkensvlees van de EU geworden. 28% van de Euro-
pese varkensvleesexport is afkomstig uit Duitsland. De 
hoge productie leunt zwaar op de import van biggen 
en vleesvarkens. De vleesvarkensstapel groeit nog 
met 3% per jaar, maar daar staat een afname van de 
zeugenstapel met eveneens 3% tegenover. 
Door de hoge zelfvoorzieningsgraad staan de uit-
betalingsprijzen onder druk en zijn deze inmiddels 
vergelijkbaar met Nederland. De regionale verschillen 
zijn in Duitsland groot, zowel qua bedrijfsomvang als 
qua vooruitzichten. In Noord- en Oost-Duitsland – waar 
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ForFarmers actief is – groeit de markt, terwijl die in het 
zuiden terugloopt. Het mengvoerverbruik is na jaren 
van groei in 2013 met 2% gedaald.

De Belgische varkenshouderij is sterk gespecialiseerd in 
het Belgisch Piëtrain, een ras met een hoog vleesper-
centage. Dit levert vlees van hoge kwaliteit op dat met 
succes in de thuismarkt en verder met name in Duits-
land wordt afgezet. Dit lijkt een stabiel marktsegment 
in de internationale vleesmarkt. De vleesvarkensstapel 
heeft zich de afgelopen jaren hersteld en zal zich naar 
verwachting op het huidige niveau stabiliseren. Het 
mengvoerverbruik is in 2013 met 1% gegroeid.

De Britse vleessector is sterk afhankelijk van import, 
de zelfvoorzieningsgraad ligt rond de 65%. Met name 
voor Nederland en Denemarken is Groot-Brittannië 
een belangrijke exportmarkt. Vlees in Engeland wordt 
voornamelijk conceptmatig geproduceerd. De kostprijs 
is daardoor hoog. De Britse varkenshouderij kenmerkt 
zich verder door keteneisen onder regie van de retail. 
Zij stellen eisen aan dierwelzijn, bijvoorbeeld uitloop. 
Door onder andere campagnes als ‘Buy British’ neemt 
de vraag naar, en daardoor ook de prijs van, lokaal ge-
produceerd varkensvlees toe. In 2013 is de omvang  
van de varkensstapel weer toegenomen.

Trends in de pluimveehouderij
Ook in de pluimveehouderij zet de schaalvergroting 
door. Sinds 1990 is het aantal pluimveebedrijven in 
Noordwest-Europa nagenoeg gehalveerd, terwijl de 
gemiddelde bedrijfsgrootte sterk is toegenomen.  
Die toename is in Duitsland het grootst. 

Legpluimveehouderij
De omschakeling van kooi- naar scharrelhuisvesting in 
de periode 2010 tot 2013 heeft de balans tussen vraag 
en aanbod van eieren voor langere tijd verstoord. Door 
de ombouw liep de eierproductie eerst sterk terug, 
wat zorgde voor hoge eierprijzen. Dit stimuleerde met 
name in Duitsland de bouw van extra stallen met als 
gevolg dat de sector nu kampt met een overproductie 
aan eieren. Voor de afzet is de sector aangewezen op 
de EU-landen, omdat de eieren voor de wereldmarkt te 
duur zijn. De combinatie van hoge investeringskosten, 
hoge voerprijzen en lage eierprijzen heeft in 2013 ge-
leid tot een slechte financiële situatie op legpluimvee-

bedrijven. Efficiënte productie is daarom van levensbe-
lang voor de sector. Ondanks de slechte prijzen neemt 
de eierproductie vooralsnog niet of nauwelijks af.  

In het streven naar een duurzamere veehouderij is de  
leghen genetisch aan het veranderen. Doel is een leghen  
met een langere legperiode. Deze ontwikkeling stelt 
andere eisen aan voer en management en vraagt extra 
aandacht voor diergezondheid en strooiselkwaliteit.

Ook in de legpluimveehouderij neemt het zelf mengen 
van grondstoffen toe, hoewel deze toename relatief 
beperkt is. Mengvoer blijft het meest gangbare voer-
product.  

Na het topjaar 2010 met 35 miljoen leghennen, daalde 
de leghennenpopulatie in Nederland in 2013 naar  
31,5 miljoen dieren. De komende jaren zal dit aantal 
zich naar verwachting stabiliseren rond de 30 miljoen. 
Het aantal bedrijven zal verder teruglopen. De export 
van eieren naar Duitsland is in toenemende mate 
bestemd voor de verwerkende industrie, omdat de 
Duitse consument de voorkeur geeft aan in Duitsland 
geproduceerde eieren. Marktcijfers laten zien dat het 
mengvoerverbruik in 2013 pieken en dalen kende. Na 
een aanvankelijke groei met 6% in het eerste kwartaal, 
daalde dit in het tweede kwartaal met 4%. Over heel 
2013 gezien was het mengvoerverbruik stabiel.

De Belgische legpluimveemarkt is vrij stabiel en telt 
circa 11,2 miljoen hennen. Het aantal bedrijven (met 
meer dan 1000 hennen) daalt licht. Het mengvoer-
verbruik is in 2013 licht gestegen. 

Het aantal leghennen in Duitsland is van 30 miljoen in 
2010 toegenomen tot 36 miljoen in 2012 en stabiliseert 
zich nu. De verwachting is dat de productie per hen 
nog licht toeneemt. Als gevolg hiervan kan de Duitse 
zelfvoorzieningsgraad in 5 jaar groeien van ruim 70% 
naar bijna 80%. Aangezien Nederland in ruim 75% van 
de Duitse importbehoefte voorziet, heeft dit ook de 
nodige impact voor de Nederlandse legpluimvee-
sector. Het mengvoerverbruik daalde in 2013 met 3%. 
De Duitse consument heeft een voorkeur voor Duitse, 
lokaal geproduceerde eieren van hennen die non-ggo-
voer hebben gekregen. Dit laatste stelt specifieke eisen 
aan grondstofkeuze, recepturen en productie. 
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Groot-Brittannië heeft een sterke legpluimveesector. De 
eierproductie groeit hier de komende jaren met 5% per 
jaar. BOCM PAULS focust zich vooral op bedrijven die 
niet deelnemen aan een integratie, zoals bedrijven met 
vrije-uitloophennen, die 50% van de Britse eierproduc-
tie realiseren. 

Vleeskuikenhouderij
De vleeskuikensector in Noordwest-Europa produceert 
voornamelijk voor de versvleesmarkt in de eigen regio. 
De consumptie is stabiel, zelfs licht stijgend in Duitsland, 
maar staat wel zwaar onder invloed van de economische 
situatie en de prijsstrategie van grootwinkelbedrijven. 
Door het wegvallen van handelsbelemmeringen neemt 
de import van gevogelte sterk toe, waardoor vleesprijzen 
constant onder druk staan. Tegelijkertijd moet de sector 
voldoen aan steeds strengere EU-wetgeving op het 
gebied van diergezondheid. 

Qua antibioticagebruik is de vereiste reductie van 50% 
ten opzichte van 2009 gerealiseerd. Met name in  
Nederland zijn grote stappen gezet. 

In deze omstandigheden zien vleeskuikenhouders zich 
geconfronteerd met stijgende kosten en toenemende 
concurrentie. Focus op diergezondheid stelt bovendien 

extra eisen aan hun vakmanschap. Deze ontwikkelingen 
stimuleren de schaalvergroting in de sector, het aantal 
kleinere bedrijven loopt versneld terug. 
De totale voermarkt voor vleeskuikens is stabiel, alleen 
in Duitsland is sprake van een lichte groei. Wel wordt 
mengvoer in toenemende mate vervangen door tarwe. 

Het aantal vleeskuikens in Nederland is stabiel, terwijl 
het aantal bedrijven verder daalt. Gezien de hoge 
zelfvoorzieningsgraad (>200%) leunt de Nederlandse 
vleeskuikensector zwaar op de export naar met name 
Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. De sector heeft 
de stijgende productiekosten tot nu toe nog altijd 
weten te compenseren door betere technische resul-
taten. Dit voordeel wordt echter langzamerhand teniet 
gedaan door strengere welzijnseisen en wetgeving. 
Het mengvoerverbruik liep in 2013 sterk terug vanwege 
een toenemend gebruik van tarwe en een lagere be-
zettingsgraad. Dit laatste was het gevolg van de lagere 
vleesprijzen. De verwachting is dat het mengvoerver-
bruik zich in 2014 zal herstellen tot het niveau van 2012.

Ook in België zijn de dieraantallen stabiel bij een dalend 
aantal bedrijven. Het mengvoerverbruik groeide in 
2013 met 2%. Dit komt mede doordat er Franse kuikens 
vanuit België gevoerd worden. 
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De vleeskuikenproductie is in Duitsland de afgelopen 
jaren flink gegroeid. Sinds 2010 ligt de zelfvoorzienings-
graad boven de 120%. De consumptie is vergeleken met 
andere landen relatief laag met 11 kg per hoofd van de 
bevolking, maar hier liggen nog groeimogelijkheden. 
Relatief gezien wordt er in Duitsland veel kalkoen 
gegeten (7 kg per hoofd van de bevolking). Het land 
exporteert voornamelijk naar Rusland. Duitsland verliest 
een deel van zijn concurrentievoordeel doordat de 
arbeidskosten stijgen en er strengere eisen aan welzijn 
worden gesteld. Het mengvoerverbruik is in 2013 met 
2% gegroeid.

Groot-Brittannië heeft een sterke vleeskuiken- en  
kalkoensector. Er wordt veel in integratieverband ge-
werkt. BOCM PAULS richt zich vooral op de vrije markt 
en daarnaast op de traditionele kalkoenenhouderij die 
voor het winterseizoen produceert. 

ForFarmers in relatie tot markttrends in de sectoren
Als gevolg van schaalvergroting en strengere wet-
geving onder andere op het gebied van welzijn, 
milieu en antibioticagebruik, groeit bij agrarisch 
ondernemers de behoefte aan specialistische kennis 
en advies. ForFarmers speelt hier op diverse manieren 
op in met producten en concepten die een positieve 
invloed hebben op diergezondheid en levensduur. En 
met hulpmiddelen – zoals het programma Agroscoop 
– waarmee ondernemers hun resultaten kunnen mo-
nitoren en verbeteren. Met opleiding en training van 
medewerkers zorgt ForFarmers voor borging van het 
niveau van advisering en begeleiding aan klanten. 

Het aantal bedrijven dat deels mengvoer vervangt 
door enkelvoudige grondstoffen en bijproducten 
neemt toe. ForFarmers anticipeert hierop door het 
aanbieden van een volledig productenpakket van 
voeders (mengvoer, concentraten, supplementen,  
enkelvoudige voeders en bijproducten) zodat,  
ongeacht het voersysteem, de best mogelijke voer-
oplossing geboden kan worden.  
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Plant

Trends in de sector plant
De beschikbare hoeveelheid land voor akkerbouw en 
ruwvoerteelt in Nederland staat onder druk. Gezien de 
goede economische vooruitzichten voor zuivel neemt 
de vraag naar ruwvoer de komende jaren toe. Dit bete-
kent dat de concurrentie met de hectares ten behoeve 
van akkerbouw zal toenemen. De oplossing hiervoor 
ligt vooral in verhoging van de gewasopbrengsten 
door toepassing van nieuwe, hoogproductieve gras- 
en maisrassen en nieuwe vormen van bemesting, 
gewasbescherming en het gebruik van additieven voor 
ruwvoer. De goede economische vooruitzichten voor 
akkerbouw- en ruwvoergewassen zullen investeringen 
op dit gebied stimuleren. 

De invoering van de ‘KringloopWijzer’ in Nederland 
zorgt voor een veel nauwkeuriger bepaling van de 
mineralenbenutting op bedrijfsniveau.

Het verbruik van meststoff en zal daardoor in zijn totali-
teit toenemen, maar zij kunnen wel veel doelgerichter 
en preciezer worden ingezet. 

Het verbruik van graszaad en meststoff en in Nederland 
is de afgelopen jaren toegenomen, maar zal zich na 
2014 stabiliseren. Het verbruik van zaaizaad voor mais, 
groenbemesters en granen is ongeveer stabiel. Het 
gebruik van kuiltoevoegmiddelen neemt structureel 
toe, waarbij seizoenseff ecten (zoals het natte voorjaar 
2013) een grote rol spelen.

Strengere wetgeving vermindert de mogelijkheden 
van gewasbescherming, wat leidt tot meer oogstrisico’s 
en lagere gewasopbrengsten. De consolidatie van 
leveranciers en producenten van gewasbeschermings-
middelen gaat snel, en daarmee neemt de marktmacht 
van de overblijvende partijen snel toe.
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ForFarmers in de sector plant
Onder invloed van genoemde ontwikkelingen vraagt 
de markt meer specialistische kennis van de toepassing 
van gewasbeschermingsmiddelen, meststoff en, zaai-
zaden en de bijbehorende teelt. 
Dankzij de groei van de onderneming kan ForFarmers 
goed aan deze behoefte voldoen. ForFarmers is in deze 
sector actief in Nederland, België en Groot-Brittannië. 
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Biologisch mengvoer

De omzet van biologische producten via supermarkten 
en biologische speciaalzaken in Nederland steeg in het 
eerste halfjaar van 2013 met 12% tot meer dan  
€ 1 miljard op jaarbasis. Ook in Duitsland, de belangrijk-
ste exportmarkt, was er sprake van groei. 

Trends in de biologische melkveehouderij 
In Nederland steeg het aantal biologische melkkoeien 
met 3%. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
groei van het aantal melkkoeien per bedrijf. Er zijn na-
genoeg geen nieuwe toetreders door het relatief kleine 
verschil in de melkprijs voor gangbaar geproduceerde 
melk en biologische melk. Het kostprijsverschil wordt 
daardoor niet vergoed. In de Duitse markt zien we een 
vergelijkbaar beeld. Omdat de biologische melkvee-
houderij hoofdzakelijk grondgebonden is, wordt het bij 
een toenemend aantal melkkoeien steeds belangrijker 
om de ruwvoerproductie en melkproductie verder te 
optimaliseren. Zowel de biologische markt in Nederland 
als in Duitsland biedt ruimte voor beperkte groei.

Trends in de biologische varkenshouderij
De afzet van biologisch varkensvlees stagneerde, wat 
leidde tot lagere opbrengstprijzen. In de tweede helft 
van 2013 is er een nieuw evenwicht ontstaan door 
stoppers in de markt. 

Trends in de biologische pluimveehouderij
De laatste jaren heeft de biologische legpluimveehou-
derij zich zowel in Nederland als in Duitsland storm-
achtig ontwikkeld. Het aanbod groeide harder dan de 
vraag en de zelfvoorzieningsgraad in Duitsland, de 
belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse eieren, nam 
sterk toe. In 2013 is er in Duitsland nog een lichte groei 
van het aantal hennen. Door de teruglopende afzet 
naar Duitsland en de mede daardoor lagere eierprijs is 
het aantal biologische legpluimveebedrijven in Neder-
land in 2013 gedaald. 

ForFarmers in de biologische markt
Per 2 maart 2013 zijn de biologische activiteiten van 
ForFarmers en Reudink biologische voeders B.V.  
samengevoegd tot Reudink B.V. 
Reudink is een gespecialiseerd biologisch mengvoer-
bedrijf en beschikt o.a. over de volgende certificaten 
die van belang zijn in de biologische voermarkt: GMP, 
SKAL, Bioland, Naturland en EKO.
Reudink produceert en levert voeders voor de bio-
logische rundvee-, varkens- en pluimveehouderij in 
Nederland, Duitsland en België. Bijna 60% van de afzet 
bestaat uit legpluimveevoer. Hiervan gaat ongeveer 
75% naar de Duitse markt. De overige 40% van de afzet 
bestaat uit rundvee- en varkensvoeders. 

Medio 2013 is de voormalige ForFarmers Hendrix 
fabriek aan de Kwinkweerd 5 te Lochem in gebruik 
genomen als gespecialiseerde productielocatie voor 
biologisch mengvoer. De fabriek biedt volop moge-
lijkheden voor verdere groei en productontwikkeling. 
Hiermee kan Reudink inspelen op de nog steeds  
toenemende vraag naar biologisch voedsel. 
Na de ingebruikname van de productielocatie in 
Lochem, zijn de biologische productieactiviteiten in de 
fabrieken in Wesel en Harreveld in de loop van juli en 
augustus beëindigd. 
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Het aanbod van vochtrijke diervoeders, deels afkom-
stig van de levensmiddelenindustrie en deels van de 
productie van biobrandstof, stabiliseert in Noordwest-
Europa. De vraag naar enkelvoudige grondstoffen 
groeit in alle sectoren en regio’s als gevolg van schaal-
vergroting en de daarmee samenhangende toename 
van home-mixing. 

ForFarmers in de markt van ruwvoeders,  
vochtrijke en enkelvoudige voeders 
In Nederland, België en het noorden en westen van 
Duitsland is ForFarmers in deze markt actief onder de 
naam FarmFeed Hedimix. In Oost-Duitsland vallen deze 
activiteiten onder Hendrix Illesch en in Groot-Brittannië 
onder Feeds Marketing. Onderlinge samenwerking 
en kennisdeling leidt tot synergievoordelen en meer 
efficiency. 

FarmFeed Hedimix richt zich op de in- en verkoop 
van vochtrijke voeders, ruwvoeders, enkelvoudige 
voeders en strooisels voor de veehouderij en levert 
daarmee een bijdrage aan het rendement van haar 
afnemers. Naast producten voor de gangbare land-
bouw levert FarmFeed Hedimix ook producten aan 
biologische veehouders. Dit biedt voordelen vanwege 
het grotere volume en een uitgebreider assortiment. 
FarmFeed Hedimix beschikt over ruime opslagfacilitei-
ten voor vloeibare producten op diverse - vaak ook per 
schip - goed bereikbare locaties. Daarnaast beschikt ze 
over een menglocatie in Lochem, waar diverse vloei-
bare stromen gemengd worden tot voedermiddelen 
met constante samenstelling voor de varkenshouderij. 
In 2013 heeft FarmFeed Hedimix haar afzet gehand-
haafd.

Feeds Marketing 
In Groot-Brittannië zet de productiegroei van distil-
leerderijen en de bio-ethanolindustrie door, terwijl de 
productie van bierbrouwerijen afneemt. Dit weer- 
spiegelt zich direct in het aanbod van vochtrijke dier-
voeders. De productie in de levensmiddelenindustrie is 
stabiel, maar het hergebruik van restproducten voor de 
productie van diervoeder of biobrandstof wordt extra 
gestimuleerd. 

Deze ontwikkelingen hebben een positief effect op de 
verdere ontwikkeling van Feeds Marketing dat zich richt 
op de inkoop van vochtrijke voeders. Feeds Marketing 
levert deze producten direct aan veehouders, verwerkt 
ze tot voermengsels (onder de vlag van Leafield Feeds) 
en tot producten geschikt voor de biogasindustrie via 
Feeds Marketing BioEnergy. Ook de directe verkoop 
van enkelvoudige grondstoffen nam toe. 
In 2013 is het marktaandeel van Feeds Marketing ge-
groeid met 8,5%.

Hendrix Illesch levert grondstoffen, premixen, 
mineralen, concentraten en speciale bijproducten  
aan varkenshouders en melkveehouders. Het aanbod 
van vochtrijke diervoeders stond in 2013 fors onder 
druk vanwege het verbruik van deze producten ten 
behoeve van biogas en de concurrentie met andere 
afzetregio’s.

De in dit hoofdstuk ‘Ontwikkelingen per sector’ genoem-
de percentages zijn afkomstig van bronnen zoals Nevedi 
en DVT.

Ruwvoeders, vochtrijke en enkelvoudige voeders
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Als internationaal opererend bedrijf heeft ForFarmers 
te maken met ontwikkelingen in meerdere landen. Eén 
trend groeit overal in populariteit: het zogenaamde 
home-mixing. Hierbij kopen veehouders enkelvoudige 
voeders aan die zij mengen tot een volledig rantsoen. 
Grotere bedrijven richten steeds vaker een eigen voer-
keuken in en zoeken fl exibiliteit om adequaat te kunnen 
reageren op de snel veranderende prijzen van voer-
grondstoff en. 

Gezien deze ontwikkelingen wil ForFarmers niet alleen 
sterk in mengvoer zijn, maar ook in andere voerproduc-
ten. Een optimale bediening van de klant staat hierbij 
centraal. Door het samengaan van ForFarmers, Hendrix 
en BOCM PAULS kan de organisatie hier steeds beter 
in voorzien en op eff iciënte wijze alle voerproducten 
leveren. De overnames hebben niet alleen geleid tot een 
verbreding van kennis, kunde en innovatievermogen in 
eigen huis, ook het – internationale – kennisnetwerk van 
de organisatie is hiermee sterk gegroeid.

De klant krijgt de beste voeroplossing, passend bij zijn 
voersysteem en de producten die hij inzet. Om dit 
duidelijk te maken staat sinds dit jaar onder het logo 
van ForFarmers B.V. ‘the total feed business’.

The total feed business
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The total feed business
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Om klanten innovatieve en onderscheidende voer-
oplossingen te blijven bieden – ook in lijn met ’the 
total feed business’  - investeert ForFarmers doelgericht 
in onderzoek en ontwikkeling. Het doel daarvan is de 
veehouder te ondersteunen bij het realiseren van zijn 
bedrijfsdoelstelling en een bijdrage te leveren aan een 
economisch rendabele en duurzame voedselproduc-
tie. ForFarmers wil koploper zijn op het gebied van 
innovatie en duurzaamheid. Dankzij de groei van de 
onderneming kunnen de kosten voor onderzoek en 
ontwikkeling (circa € 6 miljoen) over meer tonnen voer 
verdeeld worden. Dit biedt nieuwe perspectieven voor 
het onderzoeksprogramma.

Kennis en innovatie zijn essentieel voor de veehouder in 
Noordwest-Europa. Omdat grond en arbeid in dit deel 
van de wereld relatief duur zijn, moeten veehouders 
hier efficiënter produceren dan in andere landen om 
op wereldniveau te kunnen concurreren. ForFarmers 
levert innovatieve en onderscheidende producten met 
een optimale waarde-prijsverhouding en de kennis die 
hierbij hoort. Door hierin steeds te verbeteren, helpen 
we veehouders om economisch rendabel te blijven 
produceren en hun bedrijfsdoelstelling te realiseren.

Het Nutritie Innovatie Centrum (NIC) van  
ForFarmers coördineert de voerinnovaties binnen 
ForFarmers. Het NIC verricht eigen onderzoek en werkt 
samen met onderzoeksinstituten als Schothorst Feed 
Research (Nederland), ILVO (België), Haus Riswick en 
Haus Düsse (Duitsland) en gerenommeerde universi-
teiten in onder andere Nederland, België, Duitsland, 
Groot-Brittannië en Oostenrijk. Met Nutreco heeft  
ForFarmers een strategische samenwerking op het 
gebied van onderzoek en kennisuitwisseling. Via zo-
geheten co-innovatie en co-creatie met verschillende 
internationale bedrijven ontwikkelt ForFarmers nieuwe 
producten op een snelle en effectieve manier. 
Hoewel vragen en signalen van klanten aanleiding kun-
nen zijn voor nieuw onderzoek, is het voor ForFarmers 
juist de kunst om deze vragen vóór te zijn door te 
anticiperen op trends en ontwikkelingen in de markt en 
in de maatschappij. Bijvoorbeeld de groeiende vraag 
naar non-ggo-voeders in Duitsland. Hiertoe neemt 
ForFarmers deel aan belangrijke overlegstructuren en 

branche-overstijgende werkgroepen, is zij gespreks-
partner van overheid en brancheorganisaties en zijn 
er contacten met non-gouvernementele organisaties 
(NGO’s).

Gezonde dieren en reductie van het antibioticagebruik 
waren in 2013 hoofdthema’s bij afnemers en dus 
leidend bij de innovatie en ontwikkeling van voeders. 
Daarnaast heeft een goede balans tussen voerkosten 
en voerkwaliteit onveranderd de hoogste prioriteit. Het 
NIC heeft als missie om dieren zo optimaal mogelijk te 
voeren tegen de laagst mogelijke kosten. 
Dieren hebben een bepaalde hoeveelheid nutriënten 
nodig om gezond te zijn, optimaal te groeien of melk, 
vlees of eieren te produceren. De behoefte aan nutriën-
ten hangt onder andere af van de genetische potentie 
van het ras en het gebruikte type huisvesting. Zo vraagt 
de outdoor houderij bijvoorbeeld voer met een hoger 
energie-aandeel. Al deze factoren neemt het NIC mee 
bij de ontwikkeling van voeders. Voor het NIC is het 
niet relevant in welke vorm de ForFarmers bedrijven 
de nutriënten bij het dier brengen. In lijn met ‘the total 
feed business’-aanpak kan dat via volledig mengvoer, 
via aanvullende producten of mineralenmengsels. 

Het NIC van ForFarmers is een internationale afdeling. 
De internationale samenwerking leidt tot meer kennis 
en een grotere innovatiekracht. Om slagvaardig te kun-
nen werken in de landen waarin ForFarmers actief is, 
heeft het NIC een nieuwe werkstructuur gekregen. Per 
sector is er een nutritioneel team met nutritionisten en 
innovatiemanagers. Zo’n nutritioneel team is verant-
woordelijk voor de korte- en lange-termijninnovaties, 
voor de voeders in de markt en voor de ondersteuning 
van accountmanagers en specialisten. De nutritionisten 
zijn verantwoordelijk voor de technische prestaties 
van de voeders. Zij hebben dagelijks contact met de 
klant en/of de specialisten en houden zo voeling met 
de praktijk. De innovatiemanagers zijn voor hun eigen 
deelgebied verantwoordelijk voor innovaties, onder-
zoek en ontwikkeling en kennisverspreiding binnen alle 
landen waar ForFarmers actief is. 

Innovatie
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Invulling the total feed business

Innovatie en onderzoek moeten uiteindelijk leiden tot 
onderscheidende voeroplossingen, waarmee  
ForFarmers het verschil maakt op het boerenerf. In lijn  
met ‘the total feed business’-aanpak bestaan deze voer-
oplossingen naast mengvoer uit vochtrijke diervoeders, 
enkelvoudige grondstoffen, blends, concentraten en  
mineralen. Daarnaast heeft ForFarmers specialiteiten  
zoals voeding voor jonge dieren (bijvoorbeeld Alpha 
biggenvoeders en Vita opfokvoeders voor kalveren), voor 
de periode waarin dieren drachtig zijn (zoals transitie-
voeders bij koeien en zeugen) en voer dat in combinatie 
met advies en management zorgt voor meer sturing  
op darmgezondheid bij vleeskuikens (Forza FeetFit).

In 2013 zijn onder andere de volgende concepten en 
producten geïntroduceerd: 

Rundvee
• Feed2Milk, een in eigen huis ontwikkelde nieuwe  
 voedingsaanpak voor melkvee. Het systeem is  
 nutriënt-gebaseerd en rekent met de pensafbreek- 
 baarheid van de benodigde grondstoffen om het  
 dier optimaal te voeren. De ForFarmers-bedrijven  
 in Nederland, België en Duitsland zijn in 2013 met  
 Feed2Milk gestart, BOCM PAULS introduceert het  
 in 2014. 
• VitaMilk, het nieuwe assortiment melkvervangers  
 voor het jongvee van Nederlandse en Belgische  
 afnemers. Tegelijkertijd is een nieuw melkvoerschema  
 geïntroduceerd waarmee zowel een hogere jeugd- 
 groei als een hogere melkproductie vanaf moment  
 van lactatie te realiseren is. 
• Een noviteit in Groot-Brittannië was Visiolac, een   
 diagnostisch hulpmiddel waarmee te volgen is wat er  
 nutritioneel gezien met het rantsoen in de magen en  
 pens van de koe gebeurt. De belangrijkste factoren   
 die een rol spelen bij de omzetting van voer in melk   
 worden hiermee zichtbaar.

Varkens
• In april 2013 is een nieuw assortiment vleesvarkens-,  
 biggen- en zeugenvoeders geïntroduceerd in  
 Nederland, Duitsland en België. Dit assortiment is  
 gebaseerd op een uniek voederwaarderingssysteem  

 dat leidt tot betere technische en economische  
 prestaties op het boerenerf.
• Het aantal deelnemers aan de Bigvitaliteitscheck is in  
 2013 verder toegenomen. De check is uitgebreid met  
 informatie over het belang van een goede bigvitaliteit  
 en hoe de varkenshouder dit kan verbeteren. In het  
 verlengde hiervan heeft ForFarmers najaar 2013  
 Biest-Score geïntroduceerd. Dit meetinstrument  
 brengt in beeld hoeveel antistoffen de big via de  
 moedermelk binnenkrijgt en biedt daarmee hand- 
 vatten voor verbetering van het biestmanagement.  
 Inmiddels maken ruim honderd varkenshouders in   
 Nederland gebruik van deze service en helpen zij zo  
 mee de database verder op te bouwen.
• In Duitsland is Belgrain ingevoerd als voerstrategie  
 tegen salmonella bij vleesvarkens. Het specifieke  
 productieproces van Belgrain verbetert de darmflora  
 waardoor het risico op salmonellabesmetting  
 afneemt. Dit leidt direct tot een betere opbrengstprijs  
 van varkens bij de Duitse klanten.

Pluimvee 
• In april 2013 is het nieuwe pluimveeassortiment van  
 ForFarmers Hendrix succesvol geïntroduceerd in de  
 Nederlandse en Belgische markt. In oktober volgde  
 de Duitse markt. Bij de ontwikkeling van het nieuwe  
 assortiment stond structuur centraal. Wetenschap- 
 pelijk onderzoek toont aan dat specifieke vezelbronnen  
 gunstig zijn voor darmgezondheid en de algehele  
 weerstand van pluimvee. Het Vitakrek productieproces,  
 dat zorgt voor voer met een constante structuur, is in  
 2013 ook geïntroduceerd in de fabrieken in  
 Ingelmunster (B), Langförden (D) en bij Reudink  
 Lochem (NL). Dit betekent dat al het meelvoer voor  
 leghennen (met uitzondering van Groot-Brittannië)  
 nu wordt geproduceerd volgens het Vitakrek  
 productieproces. 
• Het concept Forza FeetFit, voor verbetering van  
 darmgezondheid en strooiselkwaliteit bij vlees- 
 kuikens, is in 2013 verder ontwikkeld. De voeders  
 onder dit concept geven succesvolle resultaten.  
• Het assortiment kalkoenenvoeders is uitgebreid met  
 voeders die de darmgezondheid en de kwaliteit van  
 de voetzolen verbeteren.
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Paarden
• Pavo introduceerde in 2013 SpeediBeet, gemaakt  
 van ongemelasseerde bietenpulp, een enkelvoudige  
 grondstof. Het bijzondere ervan is dat de vlokken  
 zijn gemicroniseerd, een gepatenteerd bewerkings- 
 proces waardoor de inweektijd van 12 uur naar   
 slechts 10 minuten wordt teruggebracht. 

Biologische voeders
• Reudink heeft in alle sectoren een nieuw assortiment  
 geïntroduceerd met vergelijkbare kenmerken en een-  
 zelfde indeling in reeksen als de assortimenten van  
 ForFarmers voor de gangbare veehouderij.
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Overige werkmaatschappijen

HaBeMa
ForFarmers heeft een deelneming van 50% in HaBeMa 
in Hamburg. Het beschikt over een grote locatie aan de 
Hamburgse zeehaven met een spoorwegaansluiting, 
dicht bij snelwegen en heeft hiermee een gunstige  
logistieke positie voor de im- en export van grondstoffen. 

Naast de mengvoerproductie voor onder andere  
ForFarmers verzorgt HaBeMa jaarlijks de op- en over-
slag van ongeveer twee miljoen ton grondstoffen. De 
opslagcapaciteit van de in 2012 gebouwde op- en 
overslag voor granen en soja in Heidenau (nabij de  
Tsjechische grens) is in 2013 met 30.000 ton uitge-
breid. De totale op- en overslagcapaciteit in Heidenau 
bedraagt nu 90.000 ton. De op- en overslaghoeveel-
heden van soja en graan zijn als gevolg hiervan sterk 
toegenomen. Daardoor was het na de nieuwe oogst 
noodzakelijk om een tweede trein in gebruik te nemen 
en de arbeidstijden uit te breiden. Deze faciliteit wordt 
gebruikt om granen, bestemd voor export, vanuit Oost-
Europa via spoor naar Hamburg te vervoeren. Vanuit  
de Hamburgse haven gaat soja richting Heidenau  
voor Oost-Europa (Tsjechië). Op deze wijze wordt de 
vervoerscapaciteit optimaal benut, wat past binnen  
het duurzaamheidsbeleid van ForFarmers en gunstig  
is voor het rendement.

Zowel de mengvoerproductie als de overslagactivitei-
ten kenden een matig eerste halfjaar, maar namen in  
de tweede helft van 2013 toe. 

FF Logistics
FF Logistics verzorgt het transport van vloeibare 
producten voor FarmFeed Hedimix en de aanvoer van 
grondstoffen naar de productielocaties van ForFarmers 

in Nederland en België, evenals alle afvoertransporten 
van gereed product die niet door het wagenpark van 
ForFarmers worden verzorgd. 
Door de logistieke stromen van veevoeders en 
grondstoffen van ForFarmers te combineren met die 
van partners uit het netwerk van FF Logistics, wordt 
reductie van CO2-uitstoot en van logistieke kosten 
gerealiseerd.

Pavo
Het belangrijkste merk van ForFarmers in de paarden-
markt is Pavo. Als Europees marktleider in paardenvoe-
ding, actief in circa twintig landen, levert Pavo met haar 
voeders een bijdrage aan de gezondheid van paarden. 
Pavo volgt ontwikkelingen in de markt en in de weten-
schap en vertaalt deze naar vernieuwende voedings-
concepten en kwalitatieve topproducten. 
Pavo wist met innovatieve producten en vernieuwende 
communicatie, waaronder social media, onder de 
aandacht te komen van de grote groep particuliere 
paardenhouders.

De totale omzet van paardenvoer staat in bijna heel 
Europa onder druk. De markt telt een beperkt aantal 
grote paardenbedrijven en heel veel kleine en particu-
liere paardenhouders. Ondanks de afnemende markt is 
de omzet van Pavo in Nederland en Duitsland in 2013 
op peil gebleven. De groei van Pavo zit met name in 
exportlanden, zoals Scandinavië, Oost-Europa (inclusief 
Rusland), Spanje en Portugal.
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Medewerkers

55Jaarverslag 2013 - ForFarmers B.V.



Om de juiste mensen aan te trekken en aan de organi-
satie te binden is een uitdagende, internationale werk-
omgeving met voldoende ontplooiingsmogelijkheden 
een belangrijke voorwaarde. Om dit te waarborgen, 
heeft de afdeling een nieuwe HR-jaarcyclus en beoor-
delingssystematiek ontwikkeld. Met ingang van 2014 
wordt hiermee gewerkt. Het systeem is een manier om 
verder invulling te geven aan professioneel werkgever-
schap. Met een sterke focus op verdere ontwikkeling 
van de medewerkers biedt de HR-jaarcyclus meer 
mogelijkheden dan tot nu toe. Zo komt naar voren 
waar extra aandacht gewenst is in de begeleiding en 
ontwikkeling van medewerkers om hun kennis en vaar-
digheden verder te ontwikkelen en te verbeteren. Denk 
bijvoorbeeld aan talentontwikkeling voor bepaalde 
doelgroepen. Maar het geeft ook inzicht in het totale 
personeelsbestand voor wat betreft het opvolgings-
beleid of leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. Dit 
laatste is erg belangrijk vanwege de verlenging van het 
arbeidsleven van 65 naar 67 jaar. 

Naast de ontwikkeling van de nieuwe HR-jaarcyclus 
heeft de afdeling HRM in 2013 gewerkt aan het herin-
richten van de medewerkersdatabase voor de nieuwe 
organisatie. Ook het toekennen van functiebenamin-
gen en de indeling van teams (wie rapporteert aan 
welke leidinggevende) kreeg in 2013 veel aandacht. 

Per 1 januari 2014 is een nieuwe pensioenregeling af-
gesloten voor Nederland. Daarnaast heeft de integratie 
van arbeidsvoorwaarden van voormalig ForFarmers 
en voormalig Hendrix in Nederland veel aandacht. We 
leven in een veranderende wereld met versobering van 
het sociale stelsel. ForFarmers zoekt de meest optimale, 
realistische oplossing voor haar medewerkers.

Als gevolg van de integratie vond in 2013 ook de 
tweede ronde van het sociaal plan plaats. Met minder 
dan 25 gedwongen ontslagen is de noodzakelijke 
personeelsreductie gerealiseerd. Bij ontslag als gevolg 
van boventalligheid treedt het sociaal plan in wer-
king. In alle situaties is getracht uiterst zorgvuldig en 
met respect voor elkaar afspraken te maken. Met een 
partnerbureau voor outplacement krijgen boventallige 
medewerkers langdurig persoonlijke begeleiding bij 
het vinden van een nieuwe werkomgeving. 

Route 16: 'the way we work'
De afdeling HRM is centraal georganiseerd, over de 
landen heen. Op deze manier borgt ForFarmers een 
eenduidige visie en beleid op het gebied van HRM 
binnen de organisatie. Na de integratie van ForFarmers, 
Hendrix en BOCM PAULS is het van belang om met 
elkaar vast te stellen waar de organisatie naartoe wil. 

ForFarmers wil een open en informele organisatie zijn, waar collega’s prettig en 

effectief kunnen samenwerken met als gezamenlijk doel de beste te zijn in de dier-

voederbranche. In dat kader zijn begin 2013 de visie, missie en strategie opnieuw 

geformuleerd. Daarnaast willen we een gewaardeerd werkgever zijn, een ‘employer 

of choice’. Dit hoort bij een toonaangevende internationale speler. Goed werkgever-

schap uit zich in een passend arbeidsvoorwaardenpakket en gerichte aandacht voor 

de medewerker. 

The way we work
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Om één geheel te worden, om te werken vanuit één 
begrippenkader, is Route 16 als belangrijk onderdeel 
van de integratie geïntroduceerd. Route 16 staat voor 
de organisatiedoelen die in 2016 bereikt moeten zijn, 
voor ‘the way we work’. Maar de naam geeft ook aan 
dat de organisatie zich de tijd gunt om die doelen te 
bereiken. Zo zal elk team in de organisatie zijn eigen 
Route 16 gaan ontwikkelen.

Ter versterking van de kernwaarden ambitie, duurzaam-
heid en rendement zijn ondersteunende waarden 
benoemd. Zo is het helder hoe medewerkers hier 
een bijdrage aan kunnen leveren. ‘Ambitie’ staat voor 
leiderschap, teamwork en het ontwikkelen van men-
sen. ‘Duurzaamheid’ omvat innovatie, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en betrouwbaarheid. En 
‘rendement’ wordt gemeten middels operational  
excellence, resultaatgerichtheid en ondernemerschap. 
Heel concrete zaken waar met medewerkers tijdens 
jaargesprekken ook afspraken over gemaakt kunnen 
worden en waarop leidinggevenden kunnen sturen. 
Route 16 en de kernwaarden worden op deze wijze 
voor alle medewerkers tastbaar en onderdeel van hun 
eigen werk. 

Gezondheid, veiligheid en kwaliteit
De afdeling Health, Safety & Quality (Gezondheid, 
Veiligheid & Kwaliteit, HSQ) waarborgt de veiligheid van 
medewerkers en van de ForFarmers-producten. Door 
normen, procedures en regels op te stellen en jaarlijkse 
audits uit te voeren, wordt de kans op incidenten,  
ongevallen en schade binnen het bedrijf, bij medewerkers, 
klanten en bij bedrijven in de voedselketen tot een  
minimum beperkt. De medewerkers van HSQ vervullen  
de rol van procesbewaker. Zij controleren of alle locaties 
zich houden aan de opgestelde procedures en passen 
deze procedures aan, indien wijzigingen in (inter-) 
nationale wet- en regelgeving, keteneisen of eigen 
beleid daar aanleiding toe geven. 
In 2013 is HSQ onder andere betrokken geweest bij de 
inrichting van de kantoren en de aanschaf van nieuw 
kantoormeubilair en het opstellen en voor medewerkers 
beschikbaar stellen van beeldscherminstructie.  
Op de productielocaties zijn de noodzakelijke risico- 
inventarisaties en -evaluaties en veiligheidsaudits 
uitgevoerd.  

Zo zijn onder andere metingen verricht naar de bloot-
stelling van medewerkers aan stof en gevaarlijke stoffen. 
Op basis hiervan zijn adviezen opgesteld. 

De afdeling coördineert de bedrijfshulpverlening op de  
locaties en is met HRM in gesprek over het uitvoeren van 
een Preventief Medisch Onderzoek van medewerkers. 
Het werkterrein voor HSQ betreft alle ForFarmers 
bedrijven. In overleg wordt bepaald wat centraal  
geregeld kan worden en wat, in verband met andere 
wet- en regelgeving of keteneisen, lokaal moet ge-
beuren. Op deze manier zijn gezondheid, veiligheid en 
kwaliteit uniform en efficiënt geregeld. 

Personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging is per land georga-
niseerd. In 2013 is toegewerkt naar één, goed ingerichte 
en opgeleide, ondernemingsraad (OR) voor de nieuwe 
organisatie in Nederland. Vanaf 1 juli 2013 is de nieuwe 
ondernemingsraad actief. Voor de OR passeerden in 
korte tijd veel onderwerpen de revue. Zo is er onder 
andere instemming gevraagd voor de implementatie 
van de HR-Jaarcyclus, het invoeren van een functie-
waarderingssysteem en een wisseling in het aantal 
ploegen per locatie. Verder is er onder andere advies 
gevraagd voor de herallocatie van productie en de 
daaruit voorvloeiende personele consequenties, enkele 
juridische fusies en de benoeming van de bestuurder. 
De OR-leden hebben maximale inzet en flexibiliteit 
getoond, zonder afbreuk te doen aan de kritische rol 
die de OR behoort te vervullen. 
Ook in de andere landen is gekeken of de huidige perso-
neelsvertegenwoordiging nog aansluit bij de organisatie.

* Exclusief de dealerorganisatie en extern transport.

Aantal medewerkers per land
Omgerekend naar fulltime-equivalent (FTE) ultimo boekjaar*

2013 2012

Nederland 828 852
Duitsland 321 325
België 78 73
Groot-Brittannië 984 941
Overig EU 3 3

Totaal 2.214 2.194
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Algemeen
Het boekjaar 2013 is, gezien de economische ontwik-
kelingen in de verschillende agrarische sectoren, voor 
ForFarmers met een tevredenstellend resultaat afge-
sloten, indien aanwijsbare posten met een significant 
negatieve impact buiten beschouwing zouden worden 
gelaten. De netto winst is, vergeleken met de 2012  
pro forma cijfers, gedaald van € 39,2 miljoen naar  
€ 31,1 miljoen. Deze daling komt onder andere door 
een extra noodzakelijke toevoeging van € 9 miljoen 
(voor belastingen) aan de voorziening voor debiteuren. 
Ondanks de daling van de netto winst is het dividend 
per certificaat verhoogd van € 0,115 naar € 0,136 door 
de verhoging van de pay-out ratio.

Integratie
Na het boekjaar 2012, waarin de acquisities van Hendrix 
en BOCM PAULS, alsmede de verkoop van Cefetra en 
Probroed, plaatsvonden, heeft het boekjaar 2013 in 
het teken gestaan van de verdere integratie van beide 
acquisities. De reeds in 2012 gerealiseerde synergie-
voordelen van de integratie met Hendrix zijn in 2013 
verder uitgebouwd. De optimalisatie van productie- en 
logistieke processen heeft geleid tot een daling van 
de operationele kosten. Onderdeel van de integratie 
van Hendrix zijn de fusies tussen diverse juridische 
entiteiten in Nederland en Duitsland, waardoor de 
verdere integratie van processen vereenvoudigd is. Alle 
ForFarmers-bedrijven draaien nu op één ERP-platform 
(SAP). Dit heeft met name in de eerste helft van het jaar 
grote inspanningen van de organisatie gevergd. 

Bij BOCM PAULS zijn substantiële synergievoordelen ge-
realiseerd. De organisatorische samenwerking draagt in 
de toekomst verder bij aan verbetering van de resultaten, 
alsmede de marktpositie van beide ondernemingen.  
Alle internationaal opererende stafafdelingen zijn geïn-
tegreerd. Het verder realiseren van synergievoordelen  
blijft in 2014 hoog op de agenda staan.

Resultaten 2013 ten opzichte van de 2012 pro 
forma resultaten*
Over het boekjaar 2013 heeft ForFarmers een omzet 
gerealiseerd van € 2.625 miljoen. Vergeleken met de 
pro forma cijfers 2012 is de omzet met € 61 miljoen 
(ofwel 2,4%) gestegen. 

De brutowinst is vergeleken met de pro forma cijfers 
van 2012 met € 13,4 miljoen gedaald (bij constante 
koersen van het Britse pond € 7,5 miljoen). Dit wordt 
verklaard door volumeafname in met name Nederland 
en margedruk in met name Duitsland en België. Daar-
naast was er in 2012 een bijzonder positief inkoopresul-
taat. De brutowinst in Groot-Brittannië ontwikkelde zich 
in lokale valuta zeer positief door zowel het volume 
effect als door commerciële activiteiten. 

De bedrijfslasten over 2013 zijn fractioneel gestegen 
ten opzichte van de 2012 pro forma cijfers en bedragen 
€ 351,5 miljoen. Bij constante koersen is er sprake van 
een stijging van € 5,6 miljoen. De bedrijfslasten over 
2013 zijn beïnvloed door eenmalige en tijdelijk hogere 
lasten. Zo omvatten de salariskosten incidentele lasten 
vanwege de personeelsreductie. 
De afschrijvingen zijn gestegen door een eenmalige 
last (€ 2,1 miljoen) als gevolg van de afwaardering  
van onroerende goederen, welke niet aan de bedrijfs-
uitoefening dienstbaar zijn.
De overige bedrijfskosten zijn beïnvloed door een  
tijdelijke verhoging van de transportkosten als gevolg 
van het implementeren van het nieuwe productie-
masterplan. Daarnaast waren er incidentele lasten 
betreffende onder andere een extra toevoeging aan 
de voorziening voor debiteurenrisico (€ 9 miljoen) door 
de verslechterde vooruitzichten bij twee grote klanten. 
Wanneer de tijdelijke hogere en individueel aanwijs-
bare posten buiten beschouwing worden gelaten,  
dan daalt het kostenniveau. 

Financieel resultaat

*Gebaseerd op 2012 pro forma cijfers, exclusief Cefetra en inclusief Hendrix en BOCM PAULS vanaf 1 januari 2012.  
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Resultaten 2013 vergeleken met de 2012 resultaten
De omzet 2013 ten opzichte van 2012 is gedaald van  
€ 6.617 miljoen naar € 2.625 miljoen. Deze daling is 
vooral het gevolg van de verkoop van de Cefetra- 
activiteiten (eind 2012), die in het boekjaar 2012 volledig 
in de winst-en-verliesrekening zijn meegenomen.  
De omzet van Cefetra in 2012 bedroeg € 4,6 miljard.

Het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 wordt boven-
dien beïnvloed door het effect van de overnames en 
verkoop van bedrijven in 2012. In het boekjaar 2012 
waren de overnames van Hendrix en BOCM PAULS 
meegenomen vanaf het moment van acquisitie,  
respectievelijk vanaf 1 april 2012 en 1 juli 2012. 

Het netto resultaat in 2013 wordt positief beïnvloed 
door een eenmalige bate van netto € 1,6 miljoen  
vanwege de verkoop van het minderheidsbelang  
in Agrovision B.V.

Het rendement op de kernactiviteiten bedraagt 10,9% 
van het genormaliseerd eigen vermogen, waarbij 
wordt uitgegaan van een solvabiliteit van 35%. In 2012 
bedroeg dit rendement 20,6%, exclusief de in dat jaar 
gerealiseerde boekwinsten op de verkoop van deel- 
nemingen (€ 15,5 miljoen). De daling wordt verklaard 
door een hoger balanstotaal in 2012 als gevolg van  
de acquisities en de lagere resultaten in 2013.

Investeringen
De productiefaciliteiten van ForFarmers beschikken 
over voldoende capaciteit om aan de marktvraag te 
voldoen. In 2013 is voor € 29,1 miljoen geïnvesteerd 
(2012: € 23,4 miljoen), dit ligt boven het niveau van de 
afschrijvingen. Het gaat om investeringen op IT-gebied 
in het kader van de integratie tussen ForFarmers en 
Hendrix, investeringen die betrekking hebben op de 
reguliere vervanging van productie- en transportmid-
delen en de herinrichting van de fabrieken conform de 

vereisten van het productie-masterplan. De investeringen  
voor het boekjaar 2014 zullen voornamelijk betrekking 
hebben op reguliere vervanging van productie- en 
transportmiddelen. ForFarmers heeft de ambitie om 
met deze vervangingen haar productie en logistieke 
processen zo optimaal mogelijk te houden.

Werknemers
Ultimo 2013 werkten er 2.214 medewerkers bij  
ForFarmers (omgerekend naar fulltime-equivalent) ten 
opzichte van 2.194 medewerkers ultimo 2012. Tijdens 
de boekjaren 2012 en 2013 heeft een reductie van het 
aantal medewerkers in Nederland plaatsgevonden,  
waardoor het gemiddeld aantal werknemers in  
Nederland in 2013 lager is dan de 2012 pro forma  
cijfers. De stijging van het aantal medewerkers (43 FTE’s)  
in Groot-Brittannië is voornamelijk te verklaren door 
toenemende activiteiten bij BOCM PAULS. 

Kasstromen en financiering
De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt  
€ 55,4 miljoen (2012: € 48,2 miljoen). De daling van  
het werkkapitaal verklaart de stijging ten opzichte van 
2012. De liquide middelen nemen toe met € 66,3 miljoen 
onder andere door ontvangsten uit de verkooptrans-
acties van Cefetra, Probroed en Agrovision (€ 77,5 miljoen).

De binnen de groep geldende financieringsovereen-
komsten zijn in 2013 niet gewijzigd. Door ForFarmers is 
voldaan aan de bankconvenanten. In het lopende jaar 
zijn geen herfinancieringen aan de orde.

De solvabiliteit van de onderneming is gestegen van 
40,1% in 2012 naar 44,2% in 2013. De gezonde balans- 
en liquiditeitspositie van ForFarmers maken het moge-
lijk dat de ambities van Route 16 op een verantwoorde 
wijze gerealiseerd kunnen worden.
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Nederland
De omzet 2013 is fractioneel gestegen ten opzichte 
van de pro forma omzet 2012, ondanks een fractioneel 
dalend mengvoervolume. Daarnaast is de omzet (natte) 
bijproducten in 2013 gestegen. De afzetontwikkeling 
wordt beïnvloed door een daling in de sectoren varkens  
en pluimvee. In de varkenssector is sprake van een 
krimp van de Nederlandse varkensstapel. In de sector 
vleeskuikens liep het mengvoerverbruik in 2013 terug 
vanwege een toenemend gebruik van tarwe en het 
houden van gemiddeld minder dieren. In de rundvee-
sector was wel sprake van een afzetgroei.

De brutowinst op de activiteiten in Nederland is in 2013 
gedaald. De belangrijkste reden van deze daling is de 
lagere afzet van mengvoer voor de sectoren varkens en 
pluimvee. 

Duitsland
In Duitsland is sprake van een daling van de omzet van 
circa € 10 miljoen en een geringe daling van het meng-
voervolume. Dit wordt veroorzaakt door een lagere 
afzet in de sector varkenshouderij, deels gecompen-
seerd door een volumestijging in de melkveehouderij 
sector. De volumedaling in de varkenshouderij komt 
doordat stallen tijdelijk leeg staan in verband met de 
matige rentabiliteit. 

In 2013 is de brutowinst gedaald door het volume 
effect, alsmede door de volatiliteit van de grondstof-
prijzen.

België
De omzet is in 2013 gedaald en bedraagt € 237 miljoen, 
ten opzichte van € 245 miljoen in 2012. Deze daling 
wordt voornamelijk verklaard door de ontwikkeling in 
de grondstofmarkt. Het volume mengvoer is in België 
licht gestegen, met name gerealiseerd door de com-
merciële activiteiten in de sectoren rundveehouderij en 
varkenshouderij. 

De brutomarge is in 2013 ten opzichte van 2012 frac-
tioneel gedaald. De stijging van de bruto marge door 
volumegroei werd grotendeels te niet gedaan door de 
lagere marge. 

Groot-Brittannië
In Groot-Brittannië is de vraag naar mengvoer in 2013 
hoog geweest, met name in de sectoren rundvee-
houderij en varkenshouderij, wat ook resulteerde in 
een toename van de omzet. De volumestijging komt 
onder andere door de commerciële activiteiten en een 
langere koude winter in de eerste maanden van 2013. 
De stijging van de volumes in de varkenshouderij 
wordt verklaard door de groei van de varkensstapel  
in 2013. 

Ontwikkelingen per land 

Kerncijfers per land 
De geografische verdeling van de omzet is als volgt:

2013 2012 ∆%

Nederland 1.053 1.048 0,5

Duitsland 577 587 -1,7

België 237 245 -3,4

Groot-Brittannië (2) 727 656 10,8

Overige landen 31 28 10,7

Totaal 2.625 2.564 2,4

Omzet  (in € x miljoen)

(1) Gebaseerd op de pro forma cijfers 2012, deze cijfers omvatten de resultaten over het gehele jaar van ForFarmers ervan uitgaande dat de transacties  

 (aankoop Hendrix en BOCM PAULS, verkoop Cefetra en Probroed) op 1 januari 2012 zijn geëffectueerd.

(2) De omzet 2013 in Groot-Brittannië in constante valuta bedraagt € 775 miljoen.

(1)
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Door onder andere campagnes als ´Buy British´ neemt 
de vraag naar lokaal geproduceerd varkensvlees toe. 

De brutomarge in lokale valuta is gestegen door enerzijds  
de hogere afzet en anderzijds door de hogere bruto-
marge.

Dividendvoorstel
Voorgesteld wordt om van het resultaat na belastingen, 
gecorrigeerd voor buitengewone resultaten (zoals 
boekwinsten en rekening houdend met belastingen) 
50% uit te keren als dividend. Dit komt overeen met 
een bedrag van € 14,4 miljoen. Het voorstel is hiermee 
om per aandeel € 0,136 (2012: € 0,115) uit te keren.

Toekomst
ForFarmers wil een aantrekkelijke partner blijven voor 
agrarische ondernemers door een maximale bijdrage 
te leveren aan het rendement op agrarische bedrijven. 
De focus is: feed to farm, operational excellence en 
betrouwbaarheid voor de klanten. De voer- en akker-
bouwoplossingen bieden klanten de mogelijkheid om 
kwaliteitsproducten zoals melk, vlees, eieren en granen 
te produceren. ForFarmers is een essentiële schakel in 
de feed to food-keten, meer productie versus minder 
verbruik.

Om onze ambitie waar te maken is een verdere groei 
een voorwaarde. ForFarmers richt zich daarbij ook op 
overnames, omdat dit een positieve bijdrage levert aan 
de realisatie van de doelstellingen zoals die zijn vastge-
legd in Route 16; ‘the way we work’. Dit is een overkoe-
pelende aanpak die de route aangeeft naar de doelen 
in 2016 en de manier waarop we die willen bereiken.

De rendementen van onze klanten staan onder druk, 
alleen de rundveehouderij in het algemeen en de 
varkenshouderij in Groot-Brittannië hebben een betere 
uitgangspositie. Voor het boekjaar 2014 verwachten wij 
een aanhoudende fluctuatie in grondstofprijzen wat 
van invloed is op het rendement bij onze klanten en  
bij ForFarmers. 
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Risicomanagement en interne controle
In 2013 heeft ForFarmers verder invulling gegeven aan 
het integraal risicomanagement. In het kader van dit 
programma worden risico’s geïdentificeerd en gekwan-
tificeerd en worden beheersmaatregelen vastgesteld. 
Dit resulteert onder andere in het gebruik van finan-
ciële instrumenten en commodity contracten, interne 
richtlijnen, kwaliteitssystemen, audits, rapportage- en 
monitoringsystemen en verzekeringen. De beheers-
maatregelen hebben tot doel de kans dat een risico 
optreedt en de eventuele gevolgen daarvan, tot een 
acceptabel niveau terug te brengen en de continuïteit 
van de onderneming te waarborgen.

In 2013 zijn vooral de risico’s met betrekking tot de 
inkoopfunctie nader ingevuld. Door de toegenomen 
omvang van het bedrijf en de hoge volatiliteit in de 
grondstoffenprijzen zijn de risico’s met betrekking tot 
inkoop toegenomen.

Vanuit het integraal risicomanagement vindt monitoring 
plaats van alle risico’s per Business Unit, met een centrale 
coördinatie en bewaking van de geïdentificeerde risico’s. 
Het integraal risicomanagement bij ForFarmers is 
gericht op het verkrijgen van zekerheid omtrent het 
bereiken van doelstellingen op het gebied van: 
• continuïteit van de dienstverlening;
• betrouwbaarheid van de financiële informatie- 
 verzorging; 
• naleving van relevante wet- en regelgeving,  
 beleidsrichtlijnen en procedures; 
• bewaking van activa en andere eigendommen. 

De systemen voor risicomanagement en interne 
controle van ForFarmers zijn erop gericht de realisatie 
van strategische en financiële doelstellingen optimaal 
te ondersteunen. Een adequaat opgezet systeem van 
risicomanagement en interne controle geeft geen 
garantie dat de strategische en financiële doelstellin-
gen worden gerealiseerd. Het kan evenmin garanderen 
dat menselijke 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  
beheersen van:
• prijsontwikkeling en beschikbaarheid grondstoffen;
• valuta- en renterisico’s;
• krediet- en liquiditeitsrisico’s contractpartijen;
• liquiditeitsrisico’s;
• pensioenrisico’s;
• kwaliteitsrisico’s;
• marktrisico’s.

De belangrijkste risico’s met de daarbij getroffen  
beheersmaatregelen zijn hierna nader beschreven.

Prijsontwikkeling en beschikbaarheid grondstoffen
Voor haar kernactiviteiten maakt ForFarmers gebruik 
van grondstoffen van agrarische oorsprong, zoals 
tarwe, mais, sojaschroot en gerst. De prijsvorming 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 volgt de ontwikke-
lingen op het gebied van prijzen en beschikbaarheid 
van grondstoffen intensief. Per Business Unit 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.

Valuta- en renterisico’s
De aankoop van grondstoffen en het afsluiten van 
verkoopcontracten kunnen valutarisico’s met zich mee-
brengen. Valutaposities met betrekking tot grondstof-
fen worden door ForFarmers afgedekt. Valutarisico’s op 
bezittingen in het buitenland worden deels afgedekt 
door financiering met vreemd vermogen in dezelfde 
valuta. ForFarmers is gedeeltelijk gefinancierd door 
middel van rentedragende schulden, hetgeen een ren-
terisico met zich meebrengt. De ontwikkelingen op de 

Corporate governance & compliance
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rente- en valutamarkten worden nauwkeurig door het 
team corporate governance & compliance gevolgd en 
waar dit noodzakelijk is, worden risico’s afgedekt door 
middel van swaps en andere financiële instrumenten.

Krediet- en liquiditeitsrisico’s contractpartijen
Kredietrisico’s kunnen zich voordoen als contractpartij-
en van ForFarmers, zoals leveranciers of afnemers, hun 
contractuele verplichtingen niet nakomen. De con-
tractpartijen worden op een aantal criteria beoordeeld. 
Desgewenst worden aanvullende afspraken gemaakt, 
waaronder het vastleggen van aanvullende zekerhe-
den. Indien nodig en mogelijk worden risico’s verze-
kerd. De correcte afwikkeling van de verplichtingen en 
de ontwikkelingen bij contractpartijen worden nauw-
gezet gevolgd. Door de moeilijke marktomstandig- 
heden van de afgelopen jaren zijn de kredietrisico’s in 
de varkens- en pluimveehouderij toegenomen.  
ForFarmers treedt vroegtijdig in contact met contract-
partijen waar de krediet- en liquiditeitsrisico’s toenemen. 

Liquiditeitsrisico’s
ForFarmers dient altijd in staat te zijn haar financiële 
verplichtingen na te komen. Via een robuuste vermo-
gens- en liquiditeitspositie wordt dit zeker gesteld. 
Ultimo 2013 beschikte ForFarmers over een saldo vrij 
beschikbare liquide middelen van € 147 miljoen (2012: 
€ 81 miljoen) en ongebruikte kredietfaciliteiten ter 
grootte van € 94 miljoen (2012: € 82 miljoen). 

In 2012 heeft ForFarmers met ABN AMRO Bank en Ra-
bobank een nieuw financieringsarrangement ter hoog-
te van € 120 miljoen afgesloten. In Groot-Brittannië is 
in 2012 voor de financiering van het werkkapitaal en 
investeringen in activa het financieringsarrangement 
verlengd met Lloyds Banking Group ter hoogte van  
£ 86 miljoen. Middels deze arrangementen beschikt 
de onderneming over voldoende liquiditeiten om haar 
strategische doelstellingen te kunnen realiseren. In 2013 
heeft de afwikkeling van de verkooptransacties van 
Cefetra en Probroed plaatsgevonden.

Pensioenrisico’s
De gehanteerde pensioenregelingen van de Neder-
landse en Belgische geconsolideerde maatschappijen 
zijn toegezegde-bijdrageregelingen die zijn onderge-
bracht bij verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in 
dat deze Business Units alleen de verplichting hebben 
de overeengekomen bijdragen aan de verzekerings-
maatschappijen te betalen. Bij de Duitse Business Units 
bestaat voor een beperkt aantal personen een toege-
zegde-pensioenregeling in eigen beheer.  
De pensioenverplichting wordt opgenomen in een 
voorziening die het saldo is van de volgende posten:
• de contante waarde van toegekende pensioenaan- 
   spraken op balansdatum; 
• plus of min de op balansdatum nog niet in het resul- 
   taat verwerkte actuariële resultaten; 
• min de aan de volgende boekjaren toe te rekenen  
   lasten over verstreken diensttijd.

Externe ontwikkelingen kunnen een negatief effect 
hebben op de hoogte van de door ForFarmers op te 
nemen voorziening. In Groot-Brittannië had  
BOCM PAULS tot 30 september 2006 een toegezegde-
pensioenregeling (defined benefit). Na 1 oktober 2006 
kent deze regeling geen nieuwe toetreders meer. Per 
die datum is een nieuwe regeling ingevoerd op basis 
van toegezegde bijdrage (defined contribution). De 
verplichtingen in het kader van deze regeling zijn on-
dergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Externe 
ontwikkelingen kunnen een negatief effect hebben op 
de vermogenspositie van het pensioenfonds en zou-
den ertoe kunnen leiden dat BOCM PAULS aanvullende 
betalingen moet doen. 

In het afgelopen jaar is het risicomanagement-model 
van de beleggingen opnieuw beoordeeld en in 2014 
wordt een fiduciair manager aangesteld.

Kwaliteitsrisico’s
De kwaliteit van de grondstoffen is van essentieel  
belang voor de productie van veilig en betrouwbaar
mengvoer. ForFarmers is verbonden aan het samen-
werkingsverband Trust Feed.  
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Doelstelling van Trust Feed is de voedselveiligheid 
maximaal te borgen. Hiertoe hebben de deelnemende 
partijen sinds enkele jaren hun kennis gebundeld op 
het gebied van monitoring, kwaliteitsbeheersing, trac-
king & tracing en crisismanagement en zijn concrete 
afspraken gemaakt over de keuze van grondstoffen 
en leveranciers. Als basis voor deze keuzes vindt een 
gedegen en objectieve risicoanalyse plaats vanaf de 
herkomst van een grondstof tot aan de werkelijke 
levering. 
ForFarmers hanteert daarnaast eigen procedures en 
maakt gebruik van instrumenten om een eventuele 
verontreiniging in een vroegtijdig stadium te signaleren 
en vervolgens adequate maatregelen te nemen. Analy-
ses worden uitgevoerd in zowel de eigen laboratoria als 
door externe partijen.

Marktrisico’s
ForFarmers volgt de ontwikkelingen in de markt 
nauwgezet en past haar beleid indien nodig aan. Er zijn 
meerdere marktrisico’s mogelijk.

Omvang veestapel en dierziekten
Als gevolg van de veranderingen in de omvang van 
de veestapel en het uitbreken van dierziekten kan de 
vraag naar grondstoffen en/of mengvoer fluctueren, 
wat invloed kan hebben op de resultaten van  
ForFarmers. De omvang van de veestapel wordt beïn-
vloed door een aantal factoren, waaronder de prijzen 
van landbouwproducten en de kosten van de naleving 
van wet- en regelgeving, met inbegrip van milieu-
wet- en -regelgeving. Dierziekten kunnen een negatief 
effect hebben op het aantal dieren. Bovendien kunnen 
dierziekten resulteren in vervoersbeperkingen die van 
overheidswege worden opgelegd. Door geografische 
spreiding van activiteiten en een spreiding van de 
activiteiten over verschillende diersoorten beperkt 
ForFarmers deze risico’s.

Prijsontwikkeling energie- en brandstofprijzen
Een deel van de kosten van ForFarmers bestaat uit 
energie- en brandstofkosten. Veranderingen in de 
prijzen hiervan beïnvloeden de kosten van productie 

en transport van producten van ForFarmers. Hogere 
kosten kunnen niet in alle gevallen worden doorbere-
kend in de verkoopprijzen, wat het resultaat negatief 
kan beïnvloeden.

In de afgelopen jaren zijn de prijzen van brandstof en 
energie relatief volatiel geweest. Voor de inkoop van 
energie heeft ForFarmers een inkoopbeleid opgesteld. 
Onderdeel van dit beleid is het, waar nodig, via finan-
ciële instrumenten en commodity contracten afdekken 
van prijsrisico’s. De handhaving van dit inkoopbeleid 
wordt bewaakt. De ontwikkelingen op de markten voor 
energie en brandstoffen worden intensief gevolgd.

Veranderingen in en naleving van wetgeving
Wijzigingen in wet- en regelgeving op Europees, natio-
naal of lokaal niveau kunnen invloed hebben op
de activiteiten van ForFarmers of haar contractpar-
tijen. Dit betreft onder meer wetgeving op het gebied 
van milieu, voedselveiligheid en productieprocessen. 
ForFarmers volgt de ontwikkelingen op het gebied 
van voor haar en haar contractpartijen relevante wet- 
en regelgeving op de voet en indien nodig worden 
aanpassingen als gevolg van de gewijzigde wetgeving 
doorgevoerd. De naleving van wetgeving binnen 
ForFarmers wordt onder andere via periodieke reviews 
vastgesteld.

64



ForFarmers kent de volgende organen:
 1.  De algemene vergadering:  
   is het hoogste besluitvormende orgaan.
 2.  De raad van commissarissen: houdt toezicht  
   op de directie en is verantwoordelijk voor de  
   benoeming van de directie. Daarnaast is zij advi- 
   seur van de directie. De raad van commissarissen  
   telt enkele commissies, namelijk de remuneratie- 
   commissie, de auditcommissie en de  
   benoemingscommissie.
 3.  Het bestuur: bestaat uit één persoon die tevens  
   voorzitter van het directieteam is.
 4.  Stichting Administratiekantoor ForFarmers: is  
   verantwoordelijk voor de administratie van de  
   certificaten van aandelen van ForFarmers. 

Algemene vergadering
De algemene vergadering beslist conform de statuten 
over belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen voor de 
organisatie. Voor de algemene vergadering worden de 
aandeelhouder, certificaathouders en houders van  
participatierekeningen (bij Coöperatie FromFarmers U.A.) 
uitgenodigd. De algemene vergadering wordt geleid 
door de voorzitter van de raad van commissarissen.

De aandelen van ForFarmers B.V. zijn gecertificeerd en 
worden beheerd door Stichting Administratiekantoor 
ForFarmers. Coöperatie FromFarmers U.A. bezit per  
31 december 2013 74,1% van de certificaten.  
De zeggenschap behorende bij de certificaten ligt bij 
Stichting Administratiekantoor ForFarmers.  
Certificaathouders en houders van participatiereke-
ningen bij Coöperatie FromFarmers U.A. kunnen bij 
Stichting Administratiekantoor ForFarmers een vol-
macht opvragen voor het kunnen uitoefenen van hun 
stemrecht.  
De ledenraad van Coöperatie FromFarmers U.A. gebruikt 
het stemrecht dat niet door houders van participatie-
rekeningen is opgevraagd en het stemrecht van nog 
niet op naam van participatierekeninghouders gezette 
certificaten.  

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor  
ForFarmers oefent het resterende stemrecht uit. 

Op 15 april 2014 vindt er een certificaathoudersverga-
dering plaats waarbij de wijziging van de administratie-
voorwaarden van Stichting Administratiekantoor  
ForFarmers aan de orde komt. De wijziging betreft het 
door Coöperatie FromFarmers U.A. uit kunnen oefenen 
van stemrecht op certificaten die in handen zijn van le-
den (met uitzondering van stemmen die door de leden 
zelf zijn opgevraagd of stemmen die door de leden 
aan Stichting Administratiekantoor ForFarmers worden 
overgelaten). 

Het stemrecht is per certificaathouder beperkt tot 5% 
van het totaal aantal uit te brengen stemmen. Dit maxi-
mum van 5% geldt tevens voor een certificaathouder 
die de stemmen kan uitbrengen door een onderlinge 
regeling tot samenwerking of doordat de certificaat-
houders deel uitmaken van een groep zoals bedoeld 
in artikel 24B van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
Dit percentage van 5% kan zowel in het algemeen als in 
bijzondere gevallen worden verhoogd krachtens besluit 
van de raad van commissarissen van ForFarmers B.V. tot 
ten hoogste 15%. De stemrechtbeperking geldt niet 
voor Coöperatie FromFarmers U.A. of een persoon die 
namens de Coöperatie het stemrecht uitoefent.

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

In 2013 is twee keer een algemene vergadering ge-
houden. In de reguliere vergadering van 10 april 2013 
zijn onder andere de dividenduitkering over 2012 en 

Algemene vergadering
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de jaarrekening 2012 vastgesteld, is decharge verleend 
aan de directie en de raad van commissarissen en is de 
accountant voor 2013 benoemd.  
Verder is de oprichting van de Nederlandse tussen-
holding ForFarmers Netherlands B.V. en de daarmee  
samenhangende statutenwijziging aan de orde geweest.

Op 28 november 2013 is een besluitvormende ver-
gadering gehouden. Tijdens deze vergadering is de 
benoeming van de heer Y.M. Knoop per 1 januari 2014 
als enig bestuurder van ForFarmers B.V. ter goedkeuring 
voorgelegd aan de algemene vergadering. Zij heeft 
hiermee ingestemd.

Transacties
Er zijn geen natuurlijke of rechtspersonen die ten 
minste 10% van de certificaten van ForFarmers houden 
waarmee transacties (levering van producten en/of 
diensten tegen in de sector gebruikelijke voorwaarden) 
met ForFarmers plaatsvinden. Mocht hiervan sprake 
zijn, dan zullen dergelijke transacties ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de raad van commissarissen. 
Van dergelijke transacties wordt melding gemaakt in 
het bericht van de raad van commissarissen.

Er hebben zich geen transacties voorgedaan waarbij 
sprake was van een tegenstrijdig belang tussen
ForFarmers en haar bestuurders. 
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De raad van commissarissen van ForFarmers B.V. be-
staat uit zes personen. Daarvan zijn drie personen ook 
lid van de raad van commissarissen van Coöperatie  
FromFarmers U.A. Twee commissarissen zijn benoemd 
met een versterkt voordrachtsrecht van de onderne-
mingsraad. De commissarissen worden gekozen voor 
de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van herbe-
noeming. De aanwezigheid bij vergaderingen van de 
raad van commissarissen wordt geregistreerd. Er is in 
het verslagjaar geen sprake geweest van frequente 
afwezigheid van een van de commissarissen.
Elke commissaris dient capabel te zijn om de hoofdlij-
nen van het totale beleid te beoordelen en beschikt 
over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor 
de invulling van zijn/haar taak. De raad van commis-
sarissen kan zich hierin laten bijstaan door de externe 
accountant of een andere externe deskundige. Jaarlijks 
beoordeelt de raad van commissarissen of er behoefte 
is aan een training of opleiding.

De raad van commissarissen bedankt de medewerkers 
van ForFarmers voor hun inzet. Tevens bedankt zij  
Bert-Jan Ruumpol die de organisatie de afgelopen  
elf jaar geleid heeft als algemeen directeur. Onder  
zijn leiding heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een 
internationale onderneming.

Tegenstrijdige belangen
Voor commissarissen die lid zijn van Coöperatie  
FromFarmers geldt dat het zakendoen met ForFarmers 
per definitie een (potentieel) tegenstrijdig belang in 
zich draagt. Als zodanig geldt dat normaal gebruikelijke 
transacties, die ook met andere afnemers van  
ForFarmers op gebruikelijke condities worden gesloten, 
niet als tegenstrijdig worden beschouwd. Verder wordt 
elke vorm van belangenverstrengeling tussen ForFarmers  
en commissarissen vermeden. Besluiten tot het aan-
gaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen 
van commissarissen spelen, die van materiële betekenis 
zijn voor ForFarmers en/of voor de betreffende commis-
saris, anders dan hiervoor omschreven, behoeven de 

goedkeuring van de raad van commissarissen. 
Er is in het verslagjaar geen sprake geweest van derge-
lijke transacties tussen ForFarmers en de commissaris-
sen, noch van andere transacties waarbij tegenstrijdige 
belangen spelen. Een uitgebreide regeling over tegen-
strijdige belangen is opgenomen in het reglement raad 
van commissarissen van ForFarmers dat te raadplegen 
is via de website van ForFarmers (www.forfarmers.eu/
documenten).

Vervulling van haar toezichthoudende rol
De belangrijkste taak van de raad van commissarissen is 
toezicht houden op de directie. Daarnaast is zij adviseur 
van de directie. Het toezicht van de raad van commis-
sarissen op de directie omvat onder andere de realisatie 
van de doelstellingen van ForFarmers en de naleving 
van wet- en regelgeving. Zowel de raad van commis-
sarissen als een individuele commissaris heeft een 
eigen verantwoordelijkheid om van de directie en de 
externe accountant of andere adviseurs alle informatie 
te verlangen die nodig is om zijn/haar taak als toezicht-
houder goed te kunnen uitoefenen. 
De raad van commissarissen bespreekt ten minste 
eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie 
zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele 
commissarissen, en de conclusies die hieraan moe-
ten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste 
profiel, samenstelling en competentie van de raad van 
commissarissen besproken. De raad van commissaris-
sen bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar in 
afwezigheid van de directie het functioneren van de 
directie en de conclusies die hieraan moeten worden 
verbonden.
De raad van commissarissen is zodanig samengesteld 
dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie 
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden 
van de raad van commissarissen bekleden tevens de 
bij hun persoonlijke gegevens vermelde functies (zie 
pagina 70). In het reglement van de raad van commis-
sarissen is de onafhankelijkheid verder uitgewerkt.

Bericht van de raad van commissarissen
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In 2013 heeft zeven keer overleg plaatsgevonden 
tussen de raad van commissarissen en de directie, 
conform vastgesteld vergaderschema. Daarnaast zijn 
er twee ingelaste vergaderingen geweest en heeft er 
één vergadering zonder de directie plaatsgevonden. Er 
is ook een bijeenkomst geweest over de strategische 
doelen van ForFarmers.
De belangrijkste onderwerpen waren:
• de jaarrekening 2012;
• de ontwikkeling van de resultaten in 2013;
• de begroting 2014;
• integratie ForFarmers - Hendrix;
• integratie ForFarmers - BOCM PAULS;
• mogelijke acquisities;
• de strategie van de onderneming;
• risicomanagement en interne controle;
• investeringen in productielocaties en deelnemingen;
• opvolging algemeen directeur;
• vervolg Vermogen Op Naam;
• Coöperatie FromFarmers en de toekomstige ontwik- 
 kelingen.

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

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming 
van de raad van commissarissen voor over de vaste en 
variabele beloning van de directie. 

Leden:
De heer C.J.M. van Rijn, voorzitter
De heer H.J. Nordbeck

De remuneratiecommissie heeft in 2013 twee keer ver-
gaderd. Op basis van de performance met betrekking 
tot de vooraf afgesproken doelstellingen werd de varia-
bele beloning over 2012 van de directie van ForFarmers 
vastgesteld. Tevens werden de doelstellingen in het 
kader van de variabele beloning over 2013 vastgesteld. 
Later in het jaar is overlegd over het pakket arbeids-
voorwaarden van de nieuwe algemeen directeur van 
ForFarmers. De basis hiervoor vormde een benchmark 
van beloningsniveaus voor directieleden, die in 2012 
door een extern adviesbureau werd uitgevoerd. De 
remuneratiecommissie heeft ook met ieder directielid 
afzonderlijk gesproken in het kader van de opvolging 
van de algemeen directeur.

Auditcommissie
De auditcommissie maakt een voorstel voor het verle-
nen van de opdracht tot controle van de jaarrekening 
en bespreekt het accountantsrapport met de accoun-
tant en de directie. Daarnaast bespreekt de auditcom-
missie de risicobeheersingsmaatregelen die van kracht 
zijn en adviseert zij de directie op het gebied van 
financiële regelgeving.

Leden:
De heer J.W. Eggink, voorzitter
Mevrouw J.W. Addink-Berendsen 
De heer C.J.M. van Rijn

In 2013 heeft de auditcommissie vier keer vergaderd. 
Tijdens deze vergaderingen was Ernst & Young Accoun-
tants LLP, de externe accountant van de vennootschap, 
ook aanwezig. Onder andere de volgende onderwerpen 
zijn besproken:
• de aandachtspunten voor het boekjaar 2013;
• afwikkeling van de verkoop van Cefetra en  
 deconsolidatie;
• accountantsverslag en jaarrekening 2012;
• SAP-implementatie bij Hendrix;
• PPA (purchase-price allocation) en pensioenwaar- 
 dering BOCM PAULS en Hendrix;
• corporate governance onderwerpen;
• risicomanagementrichtlijn voor commodities inkoop  
 en rapportage;
• wijzigingen in regelgeving externe verslaglegging;
• consequenties van de nieuwe wetgeving met  
 betrekking tot accountants- en advieswerkzaamheden;
• management letter van de accountant 2013;
• transacties met verbonden partijen. 

Benoemingscommissie
De benoemingscommissie houdt zich bezig met 
voorstellen voor de benoeming van commissarissen en 
de algemeen directeur, en bewaakt tevens de kwali-
teitseisen die aan de raad van commissarissen worden 
gesteld.

Leden:
De heer J. Markink, voorzitter
De heer H. Mulder
De heer J.W. Eggink
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De benoemingscommissie is in 2013 zes keer bij elkaar 
geweest. Belangrijkste onderwerp was de vacature van 
algemeen directeur ForFarmers B.V., die in maart 2013 
ontstond na aankondiging van het vertrek van de heer 
B.J. Ruumpol.  
De raad van commissarissen heeft een profiel vast-
gesteld voor de vacature. De benoemingscommissie 
heeft de voorbereidende werkzaamheden verricht.  
Op basis hiervan is eind november 2013 de heer  
Y.M. Knoop door de algemene vergadering van  
ForFarmers benoemd tot algemeen directeur van 
ForFarmers per 1 januari 2014. Belangrijke argumenten 
voor de raad van commissarissen om de heer Knoop 
voor te dragen waren: kennis van de sector, interna-
tionale ervaring en ervaring met bedrijven die in een 
lage-marge markt opereren.

Hiernaast heeft de benoemingscommissie zich gebo-
gen over het rooster van aftreden voor de raad van 
commissarissen ForFarmers en de consequenties van 
de structuurwijziging van ForFarmers B.V.  
Bij ForFarmers Netherlands B.V. is het zogenaamde 
structuurregime van toepassing. Dit houdt in dat de 
werknemerszeggenschap (onder andere versterkt voor-
drachtsrecht voor eenderde deel van de leden van de 
raad van commissarissen) nu op dat niveau ligt. 

De voorgestelde wijzigingen in het rooster van af- 
treden zijn: de heer J.W. Eggink is voor nog een periode 
van vier jaar herbenoembaar als commissaris van  
ForFarmers B.V. en de heer H.J. Nordbeck treedt terug 
als commissaris bij ForFarmers B.V. In beide situaties 
gaat dit in vanaf de algemene vergadering in april 2014. 
De heer H.J. Nordbeck zal per april 2014 toetreden tot 
de raad van commissarissen van ForFarmers Netherlands 
B.V. Hierdoor is er een vacature in de raad van commis- 
sarissen van ForFarmers B.V. De selectie wordt gedaan 
door de benoemingscommissie in samenwerking met 
een externe adviseur. Deze is ook betrokken bij de 
beoordeling en het functioneren van de leden van de 
raad van commissarissen en de raad van commissarissen  
als totaal.

Jaarrekening en advies aan de algemene 
vergadering

Met de jaarrekening legt de algemene directie rekening 
en verantwoording af aan de algemene vergadering 
over het gevoerde beleid.  
De jaarrekening van ForFarmers B.V. over het boekjaar 
2013 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  
controleverklaring is opgenomen onder “Verklaring 
betreffende de jaarrekening” op de pagina’s 130 en 131. 

Wij adviseren de algemene vergadering de jaarreke-
ning 2013 van ForFarmers B.V. vast te stellen. Daarnaast 
adviseren wij de algemene vergadering om de directie 
decharge te verlenen voor het in 2013 gevoerde beleid 
en de raad van commissarissen voor het uitgeoefende 
toezicht.

Lochem, 20 maart 2014

Namens de raad van commissarissen

De heer J. Markink, voorzitter
De heer J.W. Eggink, secretaris/vicevoorzitter
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Sandra Addink-

Berendsen (1973, 

Nederlandse 

nationaliteit), 

rundveehouder 

en sinds 2010 lid 

van de raad van 

commissarissen 

en herbenoem-

baar in 2014. Zij 

is tevens lid van 

de raad van 

commissarissen 

van Coöperatie 

FromFarmers U.A.

Zij is accountant 

bij Countus 

accountants en 

adviseurs B.V., lid 

van de ledenraad 

Rabobank 

West-Twente en 

penningmeester 

van de Stichting 

Hessenheem-

fonds.

Hajé Nordbeck (1950, 

Nederlandse nationali-

teit), sinds 2009 lid van 

de raad van commis-

sarissen en gekozen 

op voordracht van de 

ondernemingsraad. In 

2013 is hij herbenoemd. 

Vanaf de algemene 

vergadering op 

15 april 2014 is hij 

beschikbaar om toe 

te treden tot de raad 

van commissarissen 

van ForFarmers 

Netherlands B.V., 

dochtermaatschappij 

van ForFarmers B.V. 

die de aandelen van 

de belangrijkste 

Nederlandse werk-

maatschappijen houdt. 

De heer Nordbeck 

is werkzaam als zelf-

standig organisatie-

adviseur, voorzitter 

van het bestuur 

van de International 

Charity Foundation 

en voorzitter van 

het bestuur van 

Theater Sonnevanck.

Hajé Nordbeck 

Jan Markink (1954, 

Nederlandse natio-

naliteit), varkenshou-

der en sinds 2000 

lid van de raad van 

commissarissen en 

sinds 2002 voorzitter.  

Hij is aftredend in 

2015. Naast de heer 

Eggink vervult de 

heer Markink sinds 

1 januari 2014 

tijdelijk bestuurs-

taken bij Coöperatie 

FromFarmers U.A. 

Hij is daarnaast ge-

deputeerde van de 

provincie Gelderland, 

voorzitter van de raad 

van commissarissen 

van de Accon AVM 

Groep en lid van de 

raad van toezicht 

van AOC Oost. 

Jan Markink Sandra Addink-Berendsen
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Raad van 
commissarissen
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Henk Mulder (1947, 

Nederlandse natio-

naliteit), sinds 2010 

lid van de raad van 

commissarissen en 

herbenoembaar in 

2014. Hij was tot 

1 juli 2010 algemeen 

directeur van Cebeco 

Groep. Daarnaast is hij 

voorzitter van de raad 

van commissarissen van 

Plukon Food Group B.V. 

en bestuurslid bij 

Lion/Mustard B.V.

Henk Mulder 

Cees van Rijn (1947, 

Nederlandse natio-

naliteit), sinds 2012 

lid van de raad van 

commissarissen en 

herbenoembaar in 

2016. Hij was tot 

1 oktober 2011 lid 

van de raad van 

bestuur en CFO bij 

Nutreco. De heer 

Van Rijn is commissaris 

bij Farm Frites B.V., 

Incotec B.V., Detail 

Result Groep B.V., 

Plukon Food Group 

B.V. en FloraHolland. 

Hij is tevens toezicht-

houder bij het Leids 

Universitair Medisch 

Centrum en lid van 

het bestuur van de 

Stichting Continuïteit 

SBM Off shore. Verder 

is hij lid van de 

Commissie Publiek 

Belang van PwC 

Accountants.

Cees van Rijn 

Alle leden van de raad van commissarissen zijn ook bestuurslid van Stichting Administratiekantoor ForFarmers. De samenstelling van de raad van commissarissen en van 
de directie is niet conform het streefpercentage van minimaal 30% vrouwen, zoals bedoeld in artikel 2:276 BW. De organisatie streeft naar een goede verdeling van mannen en 
vrouwen. Op dit moment voldoet ForFarmers nog niet aan dit streven. In de toekomst zal de organisatie bij de instroom van nieuwe kandidaten rekening houden met dit streven.

Jan Eggink (1959, 

Nederlandse 

nationaliteit), 

rundveehouder 

en sinds 2002 lid 

van de raad van 

commissarissen 

en vervult de 

functie van secre-

taris en algemeen 

plaatsvervanger. 

Hij is herbenoem-

baar in 2014. 

Met ingang van 

1 januari 2014 is 

de heer Eggink, 

samen met de 

heer Markink, 

tijdelijk belast met 

de bestuurstaken 

van Coöperatie 

FromFarmers U.A.

Daarnaast is hij 

vicevoorzitter 

van de raad van 

commissarissen 

van Rabobank 

Graafschap-Noord 

te Zutphen.

Jan Eggink
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Stichting Continuïteit 

SBM Off shore. Verder 

is hij lid van de 

Commissie Publiek 

Belang van PwC 

Accountants.

Jan Eggink (1959, 

rundveehouder 

en sinds 2002 lid 

van de raad van 

commissarissen 

functie van secre-

taris en algemeen 

plaatsvervanger. 

Hij is herbenoem-

Met ingang van 

1 januari 2014 is 

de heer Eggink, 

samen met de 

heer Markink, 

tijdelijk belast met 

de bestuurstaken 

van Coöperatie 

FromFarmers U.A.

Daarnaast is hij 

vicevoorzitter 

van de raad van 

commissarissen 

van Rabobank 

Graafschap-Noord 

Jan Eggink (1959, 

Nederlandse 

nationaliteit), 

rundveehouder 

en sinds 2002 lid 

van de raad van 

commissarissen 

en vervult de 

functie van secre-

taris en algemeen 

plaatsvervanger. 

Hij is herbenoem-

baar in 2014. 

Met ingang van 

1 januari 2014 is 

de heer Eggink, 

samen met de 

heer Markink, 

tijdelijk belast met 

de bestuurstaken 

van Coöperatie 

FromFarmers U.A.

Daarnaast is hij 

vicevoorzitter 

van de raad van 

commissarissen 

van Rabobank 

Graafschap-Noord 

te Zutphen.
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Jaarrekening 2013
van ForFarmers B.V.
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In € x 1.000

ACTIVA 31.12.2013 31.12.2012

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Goodwill  41.516  34.499 
Overige immateriële vaste activa  12.796  15.548 

(1)  54.312  50.047 

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen  91.877  95.694 
Machines en installaties  72.041  73.374 
Andere bedrijfsmiddelen  23.137  19.345 
In uitvoering  9.406  5.316 
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar  5.930  6.314 
 

(2)  202.391  200.043 

Financiële vaste activa
Deelnemingen (3)  712  2.072 
Vorderingen (4)  5.503  11.387 
Latente belastingen (4)  14.969  19.113 

21.184  32.572 

Totaal vaste activa  277.887  282.662 

VLOTTENDE ACTIVA
    
Voorraden (5)  99.977  111.436 

Vorderingen
Handelsdebiteuren (6)  222.455  239.637 
Vorderingen op verbonden maatschappijen (7)  870  694 
Belastingen en sociale premies (8)  7.478  10.114 
Overige vorderingen en overlopende activa (9)  19.005  91.196 

 249.808  341.641 

Liquide middelen (10)  146.840  80.916 

Totaal vlottende activa  496.625  533.993 

TOTAAL ACTIVA 774.512  816.655 

Geconsolideerde balans
(voor resultaatbestemming)
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In € x 1.000

PASSIVA 31.12.2013 31.12.2012

GROEPSVERMOGEN

Eigen vermogen (11)  338.367  322.904 

Aandeel van derden (12)  4.328  4.199 

 342.695  327.103 

VOORZIENINGEN

Pensioenen (19)  59.299  65.854 
Reorganisatie (13)  653  1.395 
Latente belastingen (13)  16.251  20.863 
Bodemsanering (13)  2.176  2.740 
Overige (13) 7.224  6.666 

 85.603  97.518 

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen (18) 128.490  155.409 
Overige schulden  761  859 

  
(14)  129.251  156.268 

  

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers  101.545  105.640 
Schulden aan kredietinstellingen (15)  27.099  30.658 
Belastingen en sociale premies (16)  10.645  10.928 
Overige schulden en overlopende passiva (17)  77.674  88.540 

 216.963  235.766 

  

TOTAAL PASSIVA  774.512  816.655 
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Geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening
In € x 1.000

Pro forma
2013 2012* 2012

Omzet (22)  2.624.891  2.564.270  6.617.323 
Kortingen  68.099  66.356  55.805 

Netto omzet  2.556.792  2.497.914  6.561.518 
Kosten van grond- en hulpstoffen  2.169.315  2.097.021  6.219.439 

Brutowinst (23)  387.477  400.893  342.079 
Overige bedrijfsopbrengsten  7.473  8.330  8.058 

Bedrijfsopbrengsten  394.950  409.223  350.137 

Personeelskosten (24)  124.466  129.437  109.813 
Afschrijvingen (25)  25.866  23.180  19.420 
Overige bedrijfskosten (26)  201.189  198.357  157.762 

Bedrijfslasten  351.521  350.974  286.995 

Bedrijfsresultaat  43.429  58.249  63.142 

Rentebaten (27)  2.627  3.102  2.807 
Rentelasten (28)  - 4.907  - 7.133  - 10.269

Financiële baten en lasten  - 2.280  - 4.031  - 7.462

Resultaat voor belastingen  41.149  54.218  55.680 
Belastingen (29)  - 11.333 - 14.626  - 13.133
Resultaat deelnemingen (30)  1.795  852  13.427 

Groepsresultaat na belastingen  31.611  40.444  55.974 
Aandeel van derden (31)  - 489  - 1.258   -3.274

Resultaat na belastingen  31.122  39.186  52.700 

Pro forma
2013 2012* 2012

Resultaat na belastingen per aandeel  0,29  0,37  0,50 

*  De pro forma cijfers 2012 omvatten de resultaten over het gehele jaar van ForFarmers ervan uitgaande dat de 2012 transacties (acquisities  

    Hendrix en BOCM PAULS en desinvesteringen Cefetra en Probroed) alle op 1 januari 2012 waren geëffectueerd. Dit betekent dat de  

    resultaten van de acquisities Hendrix en BOCM PAULS over het gehele jaar 2012 zijn opgenomen en dat de resultaten van de  

 desinvesteringen Cefetra en Probroed over het gehele jaar 2012 zijn geëlimineerd. Voor een nadere toelichting op deze transacties  

 wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.  

    Op de pro forma cijfers 2012 is geen accountantscontrole toegepast. 
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Overzicht van het totaalresultaat
In € x 1.000

2013 2012

Resultaat boekjaar na belasting  31.122  52.700 

Omrekeningsverschil i.v.m. verkoop  -    - 63

Omrekeningsverschil buitenlandse deelneming  - 411  278 
Actuariële resultaten  - 3.989 577   
Aanpassing belastingtarief *  - 890 -

Totaal rechtstreekse mutaties eigen vermogen  
(na belastingen)  - 5.290 855

Totaalresultaat  25.832  53.492 

*  Dit betreft de aanpassing van het tarief op de vennootschapsbelasting dat betrekking heeft op de actuariële resultaten.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

In € x 1.000 2013 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 43.429  63.142 

Afschrijvingen 25.866  19.322 
Mutatie voorzieningen - 10.171  9.836 
Voorraden 11.048  - 120.090 
Vorderingen 9.841  - 35.766 
Kortlopende schulden, excl. schulden aan kredietinstellingen - 12.594  83.616 
Effect deconsolidatie Cefetra -  39.248 
Mutatie werkkapitaal 8.295  - 32.992 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 67.419  59.308 

Ontvangen rente 2.462  2.906 
Ontvangen dividend 1.405  2.590 
Betaalde rente - 4.934  - 9.711 
Betaalde vennootschapsbelasting - 10.997  - 6.632 
Resultaat deelnemingen uit bedrijfsoperaties -  - 304 

Kasstroom uit operationele activiteiten 55.355  48.157 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa - 28.847  - 22.775 
Desinvesteringen materiële vaste activa 400  377 
Investeringen immateriële vaste activa -  - 641 
Investeringen financiële vaste activa - 410  - 1.487 
Desinvesteringen financiële vaste activa 4.933  - 4.739 
Acquisities - 3.851  - 130.754 
Verkoop groepsmaatschappijen 77.457 - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 49.682  - 160.019 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden en bankkrediet 479  119.088 
Aflossingen langlopende schulden en bankkrediet - 29.249  - 407 
Uitgekeerd dividend - 12.150  - 6.421 
Verkoop (Inkoop) van aandelen 2.140  - 835 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - 38.780  111.425 

Netto kasstroom 66.257  - 437 

Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen -333 -

Toename geldmiddelen 65.924 - 437
 

Liquide middelen per begin boekjaar  80.916  81.353 
  

Liquide middelen per einde boekjaar 146.840  80.916 
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ForFarmers exclusief 
verkochte bedrijfsonderdelen

De onderstaande informatie is opgenomen om de gebruiker van de jaarrekening inzicht te geven in de financiële  
resultaten van ForFarmers zoals deze na de 2012 transacties (met name de aankoop van Hendrix, de aankoop  
van BOCM PAULS en de verkoop van Cefetra en Probroed) zijn ontstaan.  

In de kolom “Pro forma 2012“ zijn de resultaten van de verkochte bedrijfsonderdelen Cefetra en Probroed geëlimineerd 
voor het gehele jaar.  Daarnaast bevat deze kolom het resultaat ervan uitgaande dat de acquisities van Hendrix en 
BOCM PAULS op 1 januari 2012 waren geëffectueerd. Dit betekent dat voor Hendrix de resultaten van het eerste  
kwartaal zijn toegevoegd en dat voor BOCM PAULS de resultaten over het eerste halfjaar zijn toegevoegd.  
Op de pro forma cijfers 2012 is geen accountantscontrole toegepast. 

*In de kolom “2012” zijn, ten opzichte van de reguliere geconsolideerde cijfers voor 2012, de resultaten van de 
verkochte bedrijfsonderdelen Cefetra en Probroed geëlimineerd voor het gehele jaar, terwijl de resultaten van 
Hendrix en BOCM PAULS zijn meegenomen vanaf de acquisitiedatum (respectievelijk 1 april 2012 en 1 juli 2012).

In €  x 1.000 2013 Pro forma 2012 2012*

Omzet  2.624.891  2.564.270  2.026.396 
Kortingen  68.099  66.356  55.805 

Netto omzet  2.556.792  2.497.914  1.970.591 
Kosten van grond- en hulpstoffen  2.169.315  2.097.021  1.660.008 

Brutowinst  387.477  400.893  310.583 
Overige bedrijfsopbrengsten  7.473  8.330  7.124 

Bedrijfsopbrengsten  394.950  409.223  317.707 

Personeelskosten  124.466  129.437  96.514 
Afschrijvingen  25.866  23.180  18.263 
Overige bedrijfskosten  201.189  198.357  151.890 

Bedrijfslasten  351.521  350.974  266.667 

Bedrijfsresultaat  43.429  58.249  51.040 

Rentebaten  2.627  3.102  2.807 
Rentelasten  - 4.907  - 7.133  - 4.476

Financiële baten en lasten  - 2.280  - 4.031  - 1.669

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
voor belastingen  41.149  54.218  49.371 
Belastingen - 11.333  - 14.626  - 11.811
Resultaat deelnemingen  1.795  852  852 

Groepsresultaat na belastingen  31.611  40.444  38.412 
Aandeel van derden  - 489  - 1.258  - 1.262

Resultaat na belastingen  31.122  39.186  37.150 

79Jaarverslag 2013 - ForFarmers B.V.



De aansluiting van het resultaat na belastingen is als volgt:

In € x 1.000 2013 2012

Netto resultaat ForFarmers exclusief verkochte bedrijfsonderdelen  31.122  37.150 
Netto resultaat van in 2012 verkochte bedrijfsonderdelen  -    15.550 

Resultaat na belastingen  31.122  52.700 
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Voor een beschrijving van de activiteiten van ForFarmers verwijzen wij u naar het verslag van de directie.

Algemeen
In deze geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële resultaten van ForFarmers B.V. (de “vennootschap”)  
en haar dochterondernemingen opgenomen (gezamenlijk de “groep”) over het boekjaar dat is geëindigd op  
31 december 2013. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s en alle bedragen zijn afgerond op  
het naastliggende duizendtal tenzij anders is aangegeven.

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

ForFarmers B.V. maakt onderdeel uit van een groep waarvan Coöperatie FromFarmers U.A. te Lochem het groepshoofd is.  
In 2013 is ForFarmers Netherlands B.V. opgericht als houdstermaatschappij voor de Nederlandse entiteiten. 
Gedurende het boekjaar heeft de vennootschap haar naam gewijzigd in ForFarmers B.V. (voorheen ForFarmers Group B.V.).

Tijdens de algemene vergadering van 28 november 2013 is de heer Yoram Knoop benoemd tot statutair directeur 
per 1 januari 2014 van ForFarmers B.V.

Bij het opmaken van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening is artikel 2:402 BW toegepast.

Stelselwijziging 
Op haar pensioenregeling in Groot-Brittannië past de groep de vereisten van International Financial Reporting 
Standards zoals goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie (IFRS-EU) toe. Per 1 januari 2013 is de standaard 
aangaande pensioenen (IAS 19) gewijzigd. Dit leidt tot een retrospectief toe te passen stelselwijziging. De belang-
rijkste wijzigingen zijn de opname van het actuarieel resultaat in het overzicht totaalresultaat; de berekening van 
het beleggingsresultaat en de toelichtingsvereisten. Voor de groep zijn de primaire gevolgen het opnemen van 
een netto actuarieel resultaat in het overzicht totaalresultaat over 2012 ten bedrage van € 577 duizend, waardoor 
de personeelskosten over 2012 met € 750 duizend zijn toegenomen.

Pro forma financiële informatie
In de kolom “Pro forma 2012“ zijn de resultaten van de verkochte bedrijfsonderdelen Cefetra en Probroed geëlimineerd 
voor het volledige jaar. Daarnaast omvat deze kolom de resultaten van ForFarmers ervan uitgaande dat de acquisities 
van Hendrix en BOCM PAULS op 1 januari 2012 waren geëffectueerd. Dit betekent dat voor Hendrix de resultaten van 
het eerste kwartaal zijn toegevoegd en dat voor BOCM PAULS de resultaten over het eerste halfjaar zijn toegevoegd.  

Verwerking verkoop Cefetra B.V. (in vergelijkende cijfers)
Op 27 september 2012 heeft ForFarmers B.V. een overeenkomst gesloten met BayWa AG inzake de overname van 
de deelneming in Cefetra B.V. Ultimo 2012 had ForFarmers B.V. geen beleidsbepalende invloed meer in Cefetra B.V. 
Als gevolg hiervan is in de jaarrekening 2012 de balans van Cefetra B.V. niet meegeconsolideerd en is in de balans 

Grondslagen van waardering en  
resultaatbepaling in de enkelvoudige 
en geconsolideerde jaarrekening
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een vordering op BayWa Dutch Agrico B.V. (onderdeel BayWa concern) opgenomen inzake de verkoopprijs.  
In de winst-en-verliesrekening is het resultaat van Cefetra B.V. meegeconsolideerd tot het moment van verlies  
van beleidsbepalende invloed. Dit betekent dat de resultaten van Cefetra B.V. voor het volledige jaar 2012 nog  
zijn meegeconsolideerd. Het transactieresultaat op de verkoop van de aandelen Cefetra is in de winst- en-verlies-
rekening van 2012 verwerkt als onderdeel van het resultaat deelnemingen. In januari 2013 is dit bedrag ontvangen.

Acquisities
Acquisities worden in het lopende boekjaar verantwoord conform de purchase accounting methode. Bij het 
bepalen van de waarde van de verschillende immateriële activa zijn aannames gedaan omtrent het verloop van 
klanten, de waarde en het verwacht gebruik van merknamen. Vaststelling van de reële waarde van de te onder-
scheiden materiële vaste activa vereist aannames over de resterende economische en technische levensduur.

Bij de bepaling van de reële waarde van de overgenomen activa en passiva heeft ForFarmers zich met name 
gericht op:
• De reële waarde van materiële vaste activa;
• Te onderscheiden merknamen;
• Te onderscheiden klantendatabase;
• De reële waarden van overgenomen vorderingen en schulden;
• Latente belastingverplichting in relatie tot de geïdentificeerde activa en passiva;
• Goodwill.

Voor de waardering van de verschillende elementen is gebruikgemaakt van de ondersteuning van onafhankelijke 
externe en interne experts op het gebied van waarderingsvraagstukken, met name ten aanzien van de validatie 
van de modellen en de waardering van de geïdentificeerde materiële en immateriële activa. De wijze waarop de 
purchase-price allocation is gedaan is in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke bepalingen voor het 
opstellen van de jaarrekening. 
De onderscheiden activa en passiva categorieën zijn gewaardeerd tegen reële waarde per datum van de acquisitie.  
Op het moment van opmaken van de jaarrekening zijn de purchase-price allocation berekeningen voor elk van de 
overnames in het betreffende jaar nog niet definitief. De Nederlandse regelgeving staat toe dat een definitieve ver-
werking geschiedt voor het einde van het eerste boekjaar dat volgt op het jaar waarin de overname plaatsvindt.

De vennootschap heeft de overgenomen schulden gewaardeerd op reële waarde op het moment van overname. 

De verkrijgingsprijs is gelijk aan de totale opgeofferde waarde inclusief de netto schulden. De verkrijgingsprijs is 
verhoogd met de kosten die direct gerelateerd zijn aan de acquisitie, zoals juridische en andere adviesdiensten.

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 waarover beleidsbepalende zeggenschap wordt uitgeoefend.
De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop de beleidsbepalende zeggen-
schap in de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden in de consolidatie opgenomen 
tot de datum waarop niet langer sprake is van beleidsbepalende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde 
jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. 
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Joint ventures worden proportioneel geconsolideerd indien sprake is van gedeelde beleidsbepalende zeggenschap.

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

Een belang van derden bij fusie of overname wordt gewaardeerd tegen het proportionele aandeel in de reële 
waarde van de identificeerbare activa en passiva. 

Voor een beschrijving van de overnames verwijzen wij u naar de toelichting op de geconsolideerde balans en 
winst-en-verliesrekening.

Valuta
De geconsolideerde jaarrekening luidt in euro’s, de functionele en presentatievaluta van ForFarmers.  
De functionele valuta en de presentatievaluta van ForFarmers en de bedrijfsuitoefening in het buitenland zijn  
niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Voor de activiteiten in Groot-Brittannië is het Britse pond de  
functionele valuta.
Iedere entiteit binnen ForFarmers bepaalt zelfstandig de functionele valuta, en de posten in de jaarrekening  
van iedere entiteit worden gewaardeerd op basis van deze functionele valuta.

Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers op balansdatum. Niet-monetaire 
balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op basis van historische kosten, worden omgerekend tegen de 
valutakoers op transactiedatum. De niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd 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. 

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta, 
worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Goodwill, die is ontstaan door verwerving van een bedrijfsuitoefening in het buitenland, wordt aangemerkt  
als actief van de bedrijfsuitoefening in het buitenland en omgerekend tegen de koers per balansdatum. 
Op de balansdatum worden de activa en passiva van de bedrijfsuitoefening in het buitenland omgerekend in  
de presentatievaluta van ForFarmers (euro) tegen de koers per balansdatum. De baten en lasten in de winst- 
en-verliesrekening worden omgerekend tegen de gemiddelde koers voor het jaar. De koersverschillen hieruit 
voortkomend worden verwerkt in de wettelijke reserve ‘Reserve omrekeningsverschillen’. Bij het verkopen van  
de bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt het desbetreffende cumulatieve bedrag van de omrekenings- 
verschillen (dat was opgenomen in het eigen vermogen) in de winst-en-verliesrekening verantwoord als  
onderdeel van het resultaat op verkoop.
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Reële waarde
De reële waarde van financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie of  
schattingsmethoden. Bij deze schattingsmethoden wordt de reële waarde benaderd: 
• door deze af te leiden uit de reële waarde van zijn bestanddelen of een soortgelijk instrument, indien voor  
 de bestanddelen ervan of een soortgelijk instrument wel een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen of
• met behulp van algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en waarderingstechnieken.

Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs van vorderingen en schulden wordt bepaald door middel van de effectieve rente-
methode, rekening houdend met eventuele afboekingen wegens bijzondere waardeverminderingen of onin-
baarheid. In de berekening van de effectieve rentevoet wordt rekening gehouden met agio of disagio op het 
moment van verkrijging en met transactiekosten.

Immateriële vaste activa
Algemeen
Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:
• het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die het actief in zich bergt, zullen toekomen  
 aan ForFarmers en
• de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Uitgaven inzake een immaterieel vast actief dat niet aan de voorwaarden voor activering voldoet (bijvoorbeeld 
uitgaven van onderzoek en intern ontwikkelde merken, logo’s, uitgavenrechten en klantenbestanden) worden 
rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen dan wel de lagere realiseerbare waarde (de hoogste van de bedrijfswaarde 
en opbrengstwaarde). Het afschrijven van de immateriële vaste activa geschiedt stelselmatig op basis van de 
geschatte economische levensduur. De economische levensduur en afschrijvingsmethode worden aan het 
einde van ieder boekjaar opnieuw beoordeeld. 

De immateriële vaste activa die zijn verkregen bij de acquisitie van een groepsmaatschappij worden tegen de 
reële waarde op het verkrijgingsmoment opgenomen.

Goodwill
Het positieve verschil tussen enerzijds de verkrijgingsprijs en anderzijds het aandeel van de vennootschap in de 
reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa en passiva op het moment van overname, wordt in 
het jaar van verwerving als goodwill geactiveerd, waarna jaarlijks wordt afgeschreven.

Toegestane aanpassingen van de verkrijgingsprijs leiden tot aanpassing van de goodwill. Latere aanpassingen 
van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva worden verwerkt in de goodwill, mits de wijzi-
ging wordt gemaakt voor het einde van het eerste boekjaar dat is aangevangen na de overname. Aanpassingen 
die na het eerste jaar worden geïdentificeerd, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Overige immateriële vaste activa
De overige immateriële vaste activa zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs, waarna er jaarlijks op wordt afgeschreven. 
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Afschrijvingstermijnen
Voor de verschillende acquisities is rekening gehouden met de volgende afschrijvingstermijnen per immaterieel 
vast actief. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de geschatte gebruiksduur van het actief:
• klantendatabases   5 - 10%;
• handels- en merknamen  5 - 50%;
• goodwill    5 - 10%.

De afschrijving van de klantendatabases is gebaseerd op de historische ontwikkeling van de klantenportefeuille. 
De afschrijving van de handels- en merknamen is afhankelijk van de periode dat de handels- en merknamen nog 
daadwerkelijk zullen worden gebruikt.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de jaarlijks gelijkblijvende 
afschrijvingen op basis van de aanschafwaarde. 
De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
• gebouwen    2 - 10%;
• machines en installaties   5 - 20%;
• andere bedrijfsmiddelen   10 - 33%;
• woningen    2 - 4%. 

De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de geschatte gebruiksduur van het actief.

Bij het bepalen van de afschrijving wordt rekening gehouden met een restwaarde. Indien de verwachting omtrent 
de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij 
als een schattingswijziging verantwoord.

Onder “niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa” zijn verantwoord grond, woningen en overige bedrijfs-
middelen welke niet langer worden benut. Deze worden gewaardeerd tegen de boekwaarde dan wel lagere  
opbrengstwaarde. Indien de verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten 
is tot verkoop, wordt overgegaan tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt in een herwaarderings-
reserve. Bij de realisatie van de waardestijging wordt de herwaardering als een afzonderlijke post in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. 

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, bepaald 
volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. In de winst-en-verliesrekening 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 haarzelf kan bewerkstelligen, worden de resultaten in 
een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen en –verminde-
ringen van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen.

85Jaarverslag 2013 - ForFarmers B.V.



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

Vorderingen
De vorderingen onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
Bij eerste opname worden de vorderingen gewaardeerd tegen reële waarde, rekening houdend met (dis)agio en 
transactiekosten op het moment van eerste opname. Het (dis)agio waarmee leningen 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 vermeerderd respectievelijk 
verminderd met het nog aan het resultaat toe te rekenen (dis)agio.

Bijzondere waardevermindering van financiële activa
ForFarmers beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief of een groep van financiële activa bijzondere 
waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële activa die tegen (geamortiseerde)  
kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waarde-
verminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardevermindering bepaald en in 
de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Voorraden 
De voorraden grondstoffen ten behoeve van voederartikelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere 
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 gewaar-
deerd tegen de verkrijgingsprijs van de daarin verwerkte grondstoffen, vermeerderd met de productiekosten.
Handelsvoorraden en voorraden gereed product worden afgewaardeerd indien sprake is van een lagere verwachte  
opbrengstwaarde. Lopende contractposities en de daarmee samenhangende valutatermijntransacties worden 
niet in de voorraden opgenomen.

Vorderingen
Bij de eerste opname van vorderingen worden deze opgenomen tegen reële waarde. Vervolgens worden vorderingen 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 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 wordt slechts 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. De verplichting uit hoofde van de jubileumregeling wordt  
actuarieel berekend op basis van richtlijn 271 voor de jaarverslaggeving.
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Pensioenen
De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.  
Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als schuld respectievelijk overlopend 
actief verantwoord.

Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening opgenomen, 
indien per balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder  
en/of werknemer, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 
middelen noodzakelijk is en indien er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de 
verplichting. De voorziening voor additionele verplichtingen aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer wordt 
gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen  
per balansdatum af te wikkelen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde als het effect van 
de tijdswaarde van geld materieel is (waarbij de disconteringsvoet vóór belastingen de actuele marktrente weergeeft).
Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt opgenomen  
als ForFarmers beschikkingsmacht heeft over het overschot, als het waarschijnlijk is dat het tot toekomstige  
economische voordelen voor ForFarmers leidt en als het betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een pensioen- 
overschot wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als een voorziening.

De groep heeft in Groot-Brittannië een toegezegd-pensioenregeling waarvoor bijdragen moeten worden betaald 
aan een afzonderlijk beheerd fonds. Deze regeling wordt verwerkt volgens de bepaling van IAS 19R, zoals toe- 
gestaan op basis van de Nederlandse grondslagen voor de jaarverslaggeving en is verwerkt als een stelsel- 
wijziging. De kosten van de toegezegd-pensioenregeling worden op actuariële wijze bepaald aan de hand van 
de ‘projected unit credit’-methode. Actuariële resultaten worden rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen als 
een mutatie in de overige reserves en als gevolg hiervan gepresenteerd in het totaalresultaat. 
De pensioenkosten van verstreken diensttijd met betrekking tot nog niet onvoorwaardelijk toegezegde vergoedingen  
worden lineair als last opgenomen over de gemiddelde periode tot de vergoedingen onvoorwaardelijk zijn toe- 
gezegd. Indien de vergoedingen onmiddellijk onvoorwaardelijk zijn toegezegd na de introductie van of wijzigingen 
in een pensioenregeling, worden de pensioenkosten van verstreken diensttijd onmiddellijk opgenomen.

De nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten bestaat uit de contante waarde van de bruto-
verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (onder toepassing van een disconteringsvoet op basis 
van hoogwaardige ondernemingsobligaties), verminderd met nog niet opgenomen pensioenkosten van verstreken  
diensttijd en verminderd met de reële waarde van de fondsbeleggingen waaruit de verplichtingen moeten worden  
afgewikkeld. Fondsbeleggingen zijn activa aangehouden door een pensioenfonds of in aanmerking komende  
verzekeringscontracten. Fondsbeleggingen zijn niet beschikbaar voor de eigen crediteuren van de groep en 
kunnen niet rechtstreeks aan de groep worden uitbetaald. De reële waarde is gebaseerd op informatie omtrent 
marktprijzen en in het geval van beursgenoteerde effecten de gepubliceerde biedkoers. 
 
De actuariële methoden omvat het maken van veronderstellingen - die van daadwerkelijke toekomstige ont- 
wikkelingen kunnen afwijken - over disconteringsvoeten, toekomstige salarisverhogingen, sterftecijfers en  
toekomstige indexatie van pensioenuitkeringen. Vanwege de complexe aard van de methode en het langlopende 
karakter van de regeling is een toegezegd-pensioenregeling uiterst gevoelig voor wijzigingen in deze veronder-
stellingen. Alle veronderstellingen worden steeds per verslagdatum herzien. Voor de bepaling van een passende 
disconteringsvoet gaat de directie uit van de rentetarieven die gelden voor bedrijfsobligaties in de betreffende  
valuta met ten minste een AA-rating, waarbij de geëxtrapoleerde looptijd overeenkomt met de verwachte looptijd 
van de toegezegd-pensioenregeling. De onderliggende obligaties worden voorts op kwaliteit beoordeeld, waarbij 
de obligaties met een bovenmatig renteverschil worden verwijderd uit de analyse van de obligaties waarop de 
disconteringsvoet wordt gebaseerd, aangezien het daarbij niet om hoogwaardige obligaties gaat.
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Voor het sterftecijfer wordt uitgegaan van de openbaar beschikbare sterftetafels voor de betreffende landen.  
Toekomstige salarisverhogingen en indexatie van pensioenuitkeringen worden gebaseerd op verwachte inflatie-
cijfers voor de betreffende landen.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. 
De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met 
de direct eraan toe te rekenen transactiekosten. Vervolgens worden langlopende schulden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, gebruikmakend van de effectieve rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of 
disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Derivaten en hedge-accounting
ForFarmers maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals valutatermijncontracten en renteswaps ter 
afdekking van de gelopen risico’s betreffende rente- en valutaschommelingen. Dergelijke financiële instrumenten 
worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. Daarnaast maakt ForFarmers gebruik van 
termijncontracten en futures binnen haar inkoopproces voor grondstoffen. 

Op het moment van de eerste verantwoording rubriceert ForFarmers de derivaten onder de reikwijdte van RJ 290 
op portefeuillebasis in de onderstaande subcategorieën:

Derivaten met toepassing van kostprijshedge-accounting
De afdekkingen worden volgens kostprijshedge-accounting verwerkt, indien voldaan wordt aan de volgende 
voorwaarden:
• de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de  
 verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties zijn gedocumenteerd;
• de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities zijn gedocumenteerd;
• de hedge effectief is.

Eventuele ineffectiviteit wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt, zolang de hedgerelatie nog in voldoende mate 
effectief is. Wanneer er geen sprake meer is van een effectieve hedgerelatie wordt hedge-accounting beëindigd.

De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge-accounting voldoen, worden als volgt verantwoord:

Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt ook het hedge-instrument 
niet geherwaardeerd. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot een finan-
cieel actief of een financiële verplichting, dan worden de daarmee verbonden nog niet in het resultaat verwerkte 
winsten of verliezen in dezelfde periode(n) in de winst-en-verliesrekening verantwoord als waarin het verkregen 
actief of de aangegane verplichting van invloed is op het resultaat.

Indien de afgedekte post een monetaire post in vreemde valuta betreft, wordt het derivaat, voor zover  
het valuta-elementen in zich heeft, ook gewaardeerd tegen de contante koers op balansdatum. Indien het  
derivaat valuta-elementen in zich heeft, wordt het verschil tussen de contante koers, die geldt op het moment 
van afsluiten van het derivaat en de termijnkoers waartegen het derivaat zal worden afgewikkeld, verdeeld over  
de looptijd van het derivaat.
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Tot het moment van verantwoording in de winst-en-verliesrekening, worden eventueel gerealiseerde winsten  
of verliezen van hedge-instrumenten als overlopende posten op de balans opgenomen.

Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:
• het hedge-instrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve gerealiseerde  
 resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt toen er sprake was  
 van een effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot de afgedekte  
 transactie plaatsvindt.
• de hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge-accounting. Indien de afgedekte positie een in  
 de toekomst te verwachten transactie betreft, vindt de verwerking van de hedgeresultaten als volgt plaats:  
 - Indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedge-accounting vanaf dat  
  moment stopgezet. Het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de  
  periode waarin de hedge effectief was buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance was gehouden, blijft,  
  afhankelijk van de situatie, off-balance of op de balans.
 - Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, wordt het hiermee samenhangende  
  cumulatieve resultaat op het hedge-instrument, dat in de periode waarin de hedge effectief was buiten de  
  winst-en-verliesrekening of off-balance was gehouden, naar de winst-en-verliesrekening overgebracht.

ForFarmers heeft gebruikgemaakt van de vrijstelling die wordt geboden ten aanzien van het vervroegd toepassen 
van de RJ uiting 2013-15 met betrekking tot kostprijshedge-accounting. Toepassing van de uiting zou geen invloed  
hebben gehad op de jaarrekening 2013.

Overige derivaten
Overige derivaten met een beursgenoteerde onderliggende waarde worden na de eerste waardering gewaar-
deerd tegen de reële waarde. Baten en lasten die voortvloeien uit veranderingen in de reële waarde worden 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Overige derivaten met een onderliggende waarde die niet-beursgenoteerd is, worden na de eerste waardering 
gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere reële waarde. Baten en lasten worden in de winst-en-verliesrekening  
verwerkt zodra de derivaten aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan.

Belastingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verreken- 
bare tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering 
opgenomen, voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening.

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 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Tussen de vennootschap en de Nederlandse groepsmaatschappijen waarin voor 100% wordt deelgenomen  
bestaat een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. De verrekening van de  
belastingen binnen deze fiscale eenheid vindt plaats alsof elke vennootschap zelfstandig belastingplichtig is.
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Tussen een aantal vennootschappen in Duitsland bestaat een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting 
(Körperschaftsteuer en Gewerbesteuer). De verrekening van de belastingen binnen deze fiscale eenheid vindt  
plaats alsof elke vennootschap zelfstandig belastingplichtig is.

Tussen de vennootschappen in Groot-Brittannië bestaat een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting  
en de omzetbelasting. De verrekening van de belastingen binnen deze fiscale eenheid vindt plaats alsof elke  
vennootschap zelfstandig belastingplichtig is.

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

Schattingen 
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening hanteert ForFarmers  
diverse schattingen. De belangrijkste schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen zijn:

Afschrijvingen en restwaarde
De afschrijvingstermijn is gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de activa. De gehanteerde 
afschrijvingstermijnen zijn uiteengezet bij de grondslagen voor de materiële vaste activa. 

Vorderingen en leningen 
Bij de waardering van de vorderingen en de verstrekte leningen wordt rekening gehouden met verwachte  
oninbaarheid daarvan.

Voorziening personeelsregelingen, zoals jubileum en pensioenen 
De schattingselementen betreffen vooral de te hanteren rentepercentages, blijfkans, invaliditeits-, overlijdens-  
en pensioneringskansen, alsmede de inflatieveronderstellingen en de carrièretabellen.

Immateriële vaste activa
Bij het bepalen van de waarde van de verschillende immateriële activa zijn aannames gedaan omtrent het 
verloop van klanten, de waarde en het verwachte gebruik van merknamen.

Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische realiteit op 
het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als een lease-overeenkomst als de 
nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of de overeenkomst het 
recht van het gebruik van een specifiek actief omvat. In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen 
verbonden aan de eigendom van het lease-object geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) 
worden het lease-object en de daarmee samenhangende schuld bij het aangaan van de overeenkomst in de 
balans verwerkt. 
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de  
winst-en-verliesrekening gebracht.
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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. 

Opbrengsten agrarische grondstoffen
Resultaten uit hoofde van wash-outs worden voor wat betreft de verkooptransactie onder de netto omzet en 
voor wat betreft de inkooptransactie onder de kosten van handelsgoederen verantwoord. 
Een wash-out is een tegengestelde transactie op een bepaalde positie waarbij na overeenstemming tussen  
beide partijen in plaats van een fysieke levering slechts het prijsverschil contant wordt verrekend.

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 tegen-
overgestelde resultaten in verschillende boekjaren gerealiseerd worden. De resultaten van met elkaar samen- 
hangende 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.

Bedrijfslasten
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 er verder 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 
gehanteerde rekenrentes opgenomen.

Belastinglast
Als belastingen worden verantwoord de over het boekjaar verschuldigde belastingen, alsmede de mutatie in de 
verplichtingen en vorderingen voor latente belastingen. In de belastinglast wordt eveneens rekening gehouden 
met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. 

Resultaat deelnemingen
Van deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend, wordt het aandeel in het resultaat van deze 
deelnemingen opgenomen. Van de overige deelnemingen worden de dividenduitkeringen verantwoord in het 
boekjaar waarin deze zijn ontvangen.
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Algemeen
Als gevolg van de acquisities en desinvesteringen gedurende 2012 is de vergelijkbaarheid van de jaren 2013 en 
2012 beperkt. Extra inzicht over de ontwikkeling van de winst-en-verliesrekening is weergegeven in het overzicht 
op pagina 79. Waar relevant heeft ForFarmers een verdere detaillering aangebracht in de toelichtingen op de 
afzonderlijke posten van de balans en winst-en-verliesrekening om de vergelijkbaarheid te bevorderen. 

Valuta
De koersen van de belangrijkste valuta’s ten opzichte van de euro zijn als volgt:

 Eindkoers Gemiddelde koers 

in euro      31 dec 2013 31 dec 2012 2013 2012 

Britse pond (BOCM PAULS*) 0,83 0,82 0,85 0,80
Britse pond (Cefetra) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,81
Amerikaanse dollar n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,30
Poolse zloty n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4,19
Hongaarse forint n.v.t. n.v.t. n.v.t. 290,6

* Gemiddelde koers 2012 op basis van de periode 1 juli 2012 t/m 31 december 2012.

Voor het jaar 2013 is alleen de Britse pond van belang. In het overzicht zijn wel de gemiddelde koersen over 2012 
weergegeven ten behoeve van de vergelijkende cijfers. Deze hebben betrekking op de omrekening van deel-
nemingen van Cefetra, die eind 2012 niet meer in de consolidatie zijn opgenomen.

Acquisities 2013
Albert E. James & Son Ltd.
Op 19 februari 2013 heeft BOCM PAULS handelshuis Albert E. James & Son Ltd. in Bristol (Groot-Brittannië) overgenomen. 
Dit handelshuis realiseert een jaarlijkse afzet van 12.000 ton voer, waarvan 10.500 ton in bulk. Door de overname 
doen veehouders nu rechtstreeks zaken met BOCM PAULS en zijn de ketenkosten geminimaliseerd. 

Dealeractiviteiten varkenssector
In de loop van 2013 zijn de dealeractiviteiten in de varkenssector in Nederland geïntegreerd in de ForFarmers Hendrix 
organisatie.

De acquisities in 2013 zijn opgenomen conform de purchase accounting methode. De totale overnamewaarde  
van deze acquisities bedraagt € 3,8 miljoen en wordt afgeschreven over een periode van 10 jaar. Het gehele  
bedrag is aan goodwill gealloceerd omdat met de acquisitie van Hendrix in 2012 reeds de onderliggende  
klantenbestanden waren verkregen.

Toelichting op de geconsolideerde 
balans en winst-en-verliesrekening
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Acquisities 2012
Indien in de specificaties melding wordt gemaakt van mutaties als gevolg van 2012 acquisities, dan betreft dit 
de acquisities van:
1.  Hendrix
2.  BOCM PAULS

De acquisities in 2012 zijn opgenomen conform de purchase accounting methode. De verwerkte uitkomsten in 
2012 waren voorlopig en zijn in 2013 definitief bepaald. Positieve verschillen tussen de verkrijgingsprijs en de reële 
waarden van de overgenomen identificeerbare activa en passiva zijn als goodwill geactiveerd.  

Ad 1.
ForFarmers heeft per 1 april 2012 de voeractiviteiten van Nutreco in Nederland, België en Duitsland (hierna:  
Hendrix) overgenomen. Onder de transactie vallen Hendrix UTD, Hendrix Broilers, Hendrix Haeck, Hendrix UTD 
GmbH, PAVO, Reudink, Hedimix en Hendrix Illesch. 
De transactie is vormgegeven middels de koop van 100% van de aandelen in meerdere vennootschappen. 
Daarnaast zijn activa en passiva verworven. De transactie is verwerkt volgens de purchase accounting methode. 
De goodwill wordt in 20 jaar afgeschreven. De koopsom bedroeg € 92,5 miljoen inclusief schulden. De definitieve 
goodwill bedraagt € 18,2 miljoen (2012 voorlopig € 16,2 miljoen), welke over een periode van 20 jaar wordt  
afgeschreven vanaf acquisitiemoment. 

Ad 2.
ForFarmers heeft per 1 juli 2012 Agricola Group Ltd., de moedermaatschappij van BOCM PAULS, overgenomen  
(hierna ‘BOCM PAULS’) en heeft na de overname 100% van de aandelen in de betreffende onderneming. 

De transactie is verwerkt volgens de purchase accounting methode. De aankoopprijs is gebaseerd op een  
ondernemingswaarde van € 89,5 miljoen na aftrek van de netto voorziening voor pensioenen (€ 40,1 miljoen) 
en een uitgestelde betaling van de netto opbrengsten van bezittingen bestemd voor projectontwikkeling.  
De definitieve goodwill bedraagt € 20,7 miljoen (2012 voorlopig € 18,6 miljoen), welke over een periode van  
20 jaar wordt afgeschreven vanaf acquisitiemoment.

Overige acquisities 2012
In het boekjaar 2012 heeft ForFarmers nog een aantal kleinere overnames gedaan met een totale overname- 
waarde van € 5,1 miljoen. Een goodwill-bedrag van € 1,4 miljoen is geactiveerd en wordt afgeschreven over  
een periode van 10 jaar.   

Desinvesteringen
Desinvestering Agrovision 2013
Op 4 juni 2013 heeft ForFarmers B.V., samen met Agrifirm en Siva-producten een overeenkomst gesloten met  
CoMore B.V. inzake de overname van de aandelen Agrovision B.V. De aandelen zijn met terugwerkende kracht 
vanaf 1 april 2013 overgedragen. Het resultaat van de verkoop is verantwoord als resultaat deelnemingen.  
Het transactieresultaat bedraagt netto € 1,6 miljoen. 
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Desinvestering Cefetra 2012
Op 27 september 2012 heeft ForFarmers B.V. een overeenkomst gesloten met BayWa AG inzake de overname van  
de aandelen in de deelneming in Cefetra B.V. De aandelen zijn per jaareinde overgedragen, waardoor ForFarmers B.V.  
ultimo 2012 geen beleidsbepalende invloed heeft in Cefetra B.V. 
Als gevolg hiervan is in de jaarrekening de balans van Cefetra B.V. niet meegeconsolideerd. In de winst-en-verlies-
rekening is het resultaat van Cefetra B.V. meegeconsolideerd tot het moment van verlies van beleidsbepalende 
invloed. Dit betekent dat de resultaten van Cefetra B.V. voor het volledige jaar 2012 nog zijn meegeconsolideerd. 
Het transactieresultaat is in de winst-en-verliesrekening verwerkt als onderdeel van het resultaat deelnemingen.

Het aandeel van ForFarmers (57,7%) in het resultaat van Cefetra bedroeg in 2012 netto € 2,7 miljoen.

Desinvestering Probroed 2012
Op 19 december 2012 heeft ForFarmers B.V. een overeenkomst gesloten met Wimex B.V. inzake de overname  
van de aandelen Probroed B.V. De aandelen zijn per jaareinde overgedragen. Het resultaat van de verkoop is  
verantwoord als resultaat deelnemingen.
De transactiewaarde is € 14,5 miljoen, waarvan het aandeel ForFarmers € 4,8 miljoen (33,4%) is. 

Transactieresultaat verkochte deelnemingen 2012
Het voor de verkochte deelnemingen in de jaarrekening opgenomen transactieresultaat na aftrek van aan de 
desinvestering gerelateerde kosten bedraagt € 12,8 miljoen.

Aanpassingen goodwill
Ten tijde van de acquisities 2012 heeft een voorlopige bepaling van de goodwill plaatsgevonden. Deze is definitief 
gemaakt in 2013. Deze aanpassingen hebben geleid tot een andere inschatting van de waarde van twee fabrieken, 
waarvan de waarde lager bleek te zijn. De effecten van deze aanpassingen zijn in de jaarrekening weergeven als 
‘aanpassingen acquisities 2012’ in de verloopoverzichten.

2013

Materiële vaste activa 4.090
Actieve belasting latentie 993

Overig 911

Totaal 5.994

Van dit saldo heeft € 2,9 miljoen betrekking op de Hendrix-transactie en € 3,1 op de BOCM PAULS-transactie.
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1. Immateriële vaste activa

Klanten Handels- en
Goodwill database merknamen Totaal

Boekwaarde begin 2012  -    -    -    -   

Investeringen  -   640   -  640 

Acquisities  36.164 14.367  2.552  53.083 

Koersverschillen  - 603 - 414  - 25  - 1.042

Afschrijvingen - 1.062 - 594  - 978  - 2.634

Boekwaarde begin 2013  34.499 13.999  1.549  50.047 

Aanpassingen acquisities 2012  5.994  -    -    5.994 

Boekwaarde begin 2013 na  
aanpassingen  40.493 13.999 1.549   56.041 

Acquisities  3.808  -    -    3.808 

Koersverschillen - 310 - 256 - 22 - 588

Herclassificatie  -   705 - 705  -   

Afschrijvingen - 2.475 - 1.936 - 538 - 4.949

Boekwaarde ultimo 2013  41.516   12.512   284  54.312 

Cumulatieve aanschafwaarde

eind 2012  36.164  15.007  2.552  53.723 

Cumulatieve afschrijvingen

eind 2012  1.062   594   978  2.634 

Cumulatieve aanschafwaarde

eind 2013  45.966  15.712  1.847  63.525 

Cumulatieve afschrijvingen

eind 2013  3.537  2.530   1.516   7.583 

Goodwill wordt lineair afgeschreven over de periode waarin de acquisitie een positieve bijdrage levert aan het 
resultaat, welke periode langer kan zijn dan 5 jaar, afhankelijk van het strategische karakter van de acquisitie.  
De afschrijvingsperiode bedraagt niet meer dan 20 jaar.
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2. Materiële vaste activa

Bedrijfsge- Machines Andere In uit- Niet aan Totaal
bouwen en en bedrijfs- voering de bedrijfs-

-terreinen  installaties middelen uitoefening
dienstbaar

Boekwaarde begin 2012  26.580  23.747  13.945  2.694   6.321   73.287 

Investeringen  2.161  5.804  9.561  5.249  -    22.775 
Acquisities  73.221  46.869  1.660  6.204  -    127.954 
Verkoop Cefetra - 2.015 - 1.667 - 1.312  -    -   - 4.994
Mutatie activa in uitvoering  201  8.099  406 - 8.706  -    -   
Koersverschillen - 813 - 881  2 - 125  -   - 1.817
Desinvesteringen - 53 - 141 - 183  -    -   - 377
Afschrijvingen - 3.588 - 8.456 - 4.734  -   - 7 - 16.785

Boekwaarde begin 2013  95.694  73.374  19.345  5.316  6.314  200.043 

Aanpassingen acquisities 2012 - 1.056  3.025- - 9  -    -   - 4.090

Boekwaarde begin 2013 na 
aanpassingen  94.638  70.349  19.336  5.316  6.314  195.953 

Investeringen  2.336  3.998  5.233  17.500  -    29.067 
Mutatie activa in uitvoering  788  8.367  4.167 - 13.322  -    -   
Mutatie niet aan de bedrijfs-
uitoefening dienstbaar - 1.678  -    -    -    1.678  -   
Koersverschillen - 576 - 550 - 70 - 88  -   - 1.284
Desinvesteringen - 9 - 33 - 386  -    -   - 428
Bijzondere waardeverminderingen  -    -    -    -   - 2.062 - 2.062
Afschrijvingen - 3.622 - 10.090 - 5.143  -    -   - 18.855

Boekwaarde ultimo 2013  91.877  72.041  23.137  9.406  5.930  202.391 

Cumulatieve aanschafwaarde
eind 2012 146.615 185.453 58.935 5.316 6.974 403.293

Cumulatieve afschrijvingen
eind 2012 50.921 112.079 39.590 - 660 203.250

Cumulatieve aanschafwaarde
eind 2013  145.913  191.929  59.751  9.406  8.652  415.651 

Cumulatieve afschrijvingen
eind 2013  54.036  119.888  36.614  -    2.722  213.260 
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De ´niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa´ zijn getaxeerd door een onafhankelijke ter zake kundige 
taxateur of zijn gewaardeerd op aanbiedingen door derden. Deze post heeft onder andere betrekking op industrie- 
grond in Oss. Het doel van deze aankoop was de grond te gebruiken voor een nieuw te bouwen mengvoer- 
fabriek. Door de acquisitie van Hendrix in 2012 heeft ForFarmers de beschikking over productiecapaciteit in het 
zuiden van Nederland gekregen. Als gevolg hiervan zal niet meer worden geïnvesteerd in de bouw van de fabriek 
en zal de grond op termijn worden verkocht.

Als onderdeel van de acquisitie van BOCM PAULS is met de voormalige aandeelhouders afgesproken dat zij  
recht hebben op de verkoopopbrengst van een aantal locaties die op dit moment niet aan de bedrijfsuitoefening 
dienstbaar zijn. Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de verkoop zijn voor rekening van de voormalige 
aandeelhouders. Daarom zijn deze activa niet gewaardeerd in de balans.

Er zijn eind 2013 geen verplichtingen aangegaan ten aanzien van investeringen. Ten aanzien van de verstrekte 
zekerheden wordt verwezen naar de paragraaf ´Hypothecaire zekerheid en pandrecht´ onder noot 18.  

3. Financiële vaste activa: deelnemingen
2013 2012

      
Boekwaarde begin boekjaar 2.072 8.614

Deconsolidatie Cefetra  - - 3.307
Desinvesteringen - 142 - 4.588
Resultaat deelnemingen 187 1.441
Ontvangen dividend - 1.405 - 88

Boekwaarde eind boekjaar 712 2.072

De desinvestering in 2013 betreft de verkoop van Agrovision in juni 2013. De desinvesteringen in 2012 betreft de 
verkoop van Probroed per jaareinde 2012. 
Voor het niet-uitgekeerde deel van de resultaten van de deelnemingen wordt een wettelijke reserve aangehouden.

Een overzicht van de kapitaalbelangen is weergegeven in de toelichting op pagina 125.

4. Financiële vaste activa: vorderingen
Vorderingen Latente  

belastingen
Totaal

Boekwaarde begin boekjaar 11.387 19.113 30.500

Aflossingen / Aanwendingen - 3.940 - 4.080  - 8.020 
Toevoeging  446  2.417 2.863
Herclassificatie latente belastingen * - - 2.203 - 2.203
Koersverschil - 278 - 278
Kortlopend deel - 2.390 - - 2.390 

Boekwaarde einde boekjaar  5.503  14.969  20.472 

* Dit bestaat uit de herclassificatie, de aanpassing goodwill en een herclassificatie naar acuut zoals nader toegelicht in noot 29.
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In het saldo van de vorderingen is een post van € 2,5 miljoen (gedisconteerd) opgenomen in verband met leningen 
aan (voormalige) medewerkers. Het nominale bedrag van de vorderingen is € 3,1 miljoen (2012: € 6,3 miljoen) en 
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 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. De lening aan de (voormalige) directie bedraagt nominaal  
€ 2,0 miljoen (gedisconteerd € 2,0 miljoen) en is vanaf 1 januari 2014 rentedragend geworden. Na balansdatum 
is deze lening volledig afgelost. Deze lening is verantwoord onder de kortlopende vorderingen.
Het resterende saldo van € 3,0 miljoen bevat leningen aan klanten met een looptijd langer dan 1 jaar. Voor deze 
leningen zijn zekerheden verstrekt in de vorm van voerequivalenten, participatierekeningen en dieren.

Voor een nadere toelichting op de latente belastingvorderingen wordt verwezen naar noot 29.

5. Voorraden
2013 2012

Grondstoffen  77.862  83.593 
Gereed product  11.447  16.142 
Handelsvoorraden  10.668  11.701 

Totaal  99.977  111.436 

Op de voorraad is een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht ter hoogte van € 232 duizend  
(2012: € 181 duizend). 
Voor belangrijke inkoopverplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de niet in de balans opgenomen 
rechten en verplichtingen.

6. Handelsdebiteuren
2013 2012

Handelsdebiteuren  243.070  247.853 
Voorziening oninbaarheid - 20.615 - 8.216

Totaal  222.455  239.637 

In 2013 heeft er een extra toevoeging aan de voorziening oninbaarheid plaatsgevonden mede in verband met een 
grote debiteur in Groot-Brittannië. Het verloop van de voorziening oninbaarheid kan als volgt worden weergegeven:

2013 2012

Beginstand  8.216  4.971 

Verkoop Cefetra  -   - 1.066
Afboekingen - 1.817 - 1.158
Toevoeging  14.216  5.469 

Eindstand  20.615  8.216 
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7. Vorderingen op verbonden maatschappijen
Dit betreft een vordering die ForFarmers heeft op haar moedermaatschappij Coöperatie FromFarmers U.A. en 
bedraagt € 870 duizend (2012: € 694 duizend).

8. Belastingen en sociale premies
2013 2012

Vennootschapsbelasting  447  4.611 
Omzetbelasting  7.031  5.503 

Totaal  7.478  10.114 

Voor een nadere toelichting op de vennootschapsbelasting wordt verwezen naar noot 29. 

9. Overige vorderingen en overlopende activa
2013 2012

Overige vorderingen  13.537  90.053 
Overlopende activa  5.468  1.143 

Totaal  19.005  91.196 

De afname van de vorderingen wordt met name veroorzaakt door de afwikkeling van de vordering op BayWa 
Dutch Agrico B.V. (onderdeel BayWa concern) in 2013. Dit bedrag betreft het ultimo 2012 nog af te rekenen bedrag 
in het kader van de verkoop van het aandelenbelang in Cefetra B.V., welke begin 2013 is ontvangen.

10. Liquide middelen
2013 2012

Deposito's 48.107 40.520
Rekening courant banken 98.733 40.396

Totaal 146.840 80.916

De uitstaande deposito’s hebben een initiële looptijd van 3 tot 6 maanden en kunnen direct worden opgenomen. 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.
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11. Eigen vermogen
De specificatie van het verloop van de onderscheiden posten van het eigen vermogen kan als volgt worden 
weergegeven:

2013 2012
Aandelenkapitaal
Saldo begin en einde boekjaar 106.261 106.261

Agio reserve
Saldo begin en einde boekjaar 38.356 38.356

Wettelijke reserves*
Saldo begin boekjaar 4.938 5.749
Vrijval door dividenduitkering - 3.864 - 3.480
Toevoeging uit winstverdeling vorig boekjaar 3.680 2.669
Verkoop deelneming - 951 -
Overboeking vanuit overige reserves 391 -

Saldo eind boekjaar 4.194 4.938

Reserve omrekeningsverschillen
Saldo begin boekjaar - 203 - 418
Koersverschillen waardering deelneming - 411 278
Desinvestering bedrijfsonderdelen  -   - 63
Overboeking vanuit overige reserves - 958 -

Saldo eind boekjaar - 1.572 - 203

Overige reserves

Saldo begin boekjaar 120.852 104.793
Overboeking wettelijke reserves en  
omrekeningsreserve 5.374 3.480
Ver/(In)koop eigen aandelen 1.781 - 835
Toevoeging uit winstverdeling vorig boekjaar 36.878 12.837
Actuariële resultaten - 3.989 577
Aanpassing belastingtarief - 890 -

Saldo eind boekjaar 160.006 120.852

Winst lopend boekjaar 31.122 52.700

Totaal eigen vermogen eind boekjaar 338.367 322.904

De voorgestelde winstverdeling van het resultaat 2012 is gedurende 2013 geëffectueerd. Dit betekent dat  
gedurende 2013 een dividend van € 12,2 miljoen is uitgekeerd. Het saldo van de toevoeging uit winstverdeling 
vorig boekjaar tezamen met het uitgekeerde dividend en de toevoeging aan de wettelijke reserves vormen het 
resultaat boekjaar 2012.

Een nadere toelichting is opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening in noot 7. 
 
* Betreft de wettelijke reserve deelnemingen.
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12. Aandeel van derden
2013 2012

Stand begin boekjaar  4.199  44.790 

Verkoop Cefetra  -   - 43.604
Acquisities  -    38 
Aandeel van derden in dividend - 360 - 299
Aandeel van derden in resultaat boekjaar  489  3.274 

Stand eind boekjaar  4.328  4.199 

Het aandeel van derden betreft eind 2012 en 2013 het minderheidsbelang in ForFarmers Thesing GmbH & Co KG 
en Leafield Feeds Ltd.

13. Voorzieningen
Pen- Re- Latente Bodem- Overig Totaal

sioenen organisatie belasting sanering

Beginstand 2012 4.868 30 2.063 2.650 4.607 14.218

Acquisities en verkoop Cefetra 64.200 - 18.856 - 1.993 85.049
Mutatie voorzieningen - 1.432 1.944 211 90 66 879
Betaald - 16 - 579 - - - - 595
Koersverschillen - 1.766 - - 267 - - - 2.033

Beginstand 2013 65.854 1.395 20.863 2.740 6.666 97.518

Acquisities en verkoop 635 - - - 1.045 1.680
Mutatie voorzieningen 4.302 684 207 - 555 - 376 4.262
Betaald - 10.626 - 1.426 - - 9 - 113 - 12.174
Herclassificatie latente belasting* - - - 4.564 - - - 4.564
Koersverschillen - 866 - - 255 - 2 - 1.119

Eindstand 2013 59.299 653 16.251 2.176 7.224 85.603

* Dit bestaat uit een herclassificatie, de aanpassing belastingtarief Groot-Brittanië en overige zoals nader toegelicht in noot 29.

Naar verwachting zal van de voorzieningen een bedrag ter grootte van € 14,0 miljoen binnen één jaar worden 
afgewikkeld en zal een bedrag ter grootte van € 42,1 miljoen na meer dan vijf jaar worden afgewikkeld.

Pensioenvoorziening
Voor een toelichting op de pensioenvoorziening wordt verwezen naar de toelichting op de pensioenen onder noot 19.

Reorganisatievoorziening 
De reorganisatievoorziening is gevormd voor ForFarmers in Nederland in verband met de integratie van de  
activiteiten van ForFarmers en Hendrix. De voorziening bestaat uit de directe kosten van de reorganisatie.  
Het restantbedrag wordt aangewend voor de afwikkeling van de toezeggingen.
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Voorziening latente belastingen
Voor een toelichting op de voorziening latente belastingen wordt verwezen naar de toelichting op de belastingen 
(noot 29).

Voorziening bodemsanering
De voorziening bodemsanering heeft betrekking op de onvermijdbare kosten voor het reinigen van vervuilde  
terreinen. De voorziening is gevormd voor de toekomstige kosten van bodemsanering. De vrijval 2013 is het  
gevolg van voornamelijk de verkoop van onroerend goed.

Voorziening overig
De overige voorzieningen worden gevormd voor andere dan de hierboven genoemde toekomstige verwachte kosten.

14. Langlopende schulden
 Verschuldigd aan 

kredietinstellingen 
 Investerings-

subsidie 
Totaal

 

Beginstand 2012 1.195 957 2.152

Acquisities 65.056 - 65.056
Opname lening 98.380  -   98.380
Vrijval investeringssubsidie - - 98 - 98
Aflossingen - 309 - - 309
Aflossingsverplichting komend boekjaar - 6.295  -   - 6.295
Koersverschillen - 2.618  -   - 2.618

Beginstand 2013  155.409 859 156.268

Opname lening  479  -   479
Vrijval investeringssubsidie  -    - 98  - 98
Aflossingen - 15.883 - - 15.883
Aflossingsverplichting komend boekjaar - 9.677  -   - 9.677
Koersverschillen - 1.838 - - 1.838

Eindstand 2013  128.490 761 129.251

De looptijden van de schulden variëren van 2015 tot en met 2020. De rentepercentages variëren van 1,1% tot 5,5%.

De investeringssubsidie valt vrij over de verwachte economische levensduur van het actief waarvoor de subsidie 
verstrekt is.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting op de krediet-
faciliteiten onder noot 18.
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De langlopende schulden kunnen als volgt worden weergegeven naar looptijd:

2012 >1 jaar >5 jaar Totaal

Schulden aan kredietinstellingen  151.678  3.731  155.409 
Investeringssubsidie  485  374  859 

Totaal  152.163  4.105  156.268 

2013 >1 jaar >5 jaar Totaal

Schulden aan kredietinstellingen  126.561  1.929  128.490 
Investeringssubsidie  388  373  761 

Totaal  126.949  2.302 129.251

De reële waarde van de schulden is gelijk aan de nominale waarde, omdat de rente op de schuld variabel is.  
Het kredietrisico is hierbij meegewogen. Hiervoor wordt verwezen naar noot 18.

15. Schulden aan kredietinstellingen
2013 2012

Schulden aan kredietinstellingen 17.422 24.363
Aflossingsverplichting langlopende schulden <1 jaar 9.677 6.295

Totaal 27.099 30.658

De aflossingsverplichtingen op de langlopende schulden aan kredietinstellingen bevat de aflossingen van de 
leningen van ForFarmers B.V. (€ 7,1 miljoen), BOCM PAULS (€ 1,4 miljoen), ForFarmers Finance International BvbA  
(€ 0,7 miljoen) en HaBeMa (€ 0,5 miljoen).

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de kredietfaciliteiten onder noot 18.

16. Belastingen en sociale premies
2013 2012

Vennootschapsbelasting  4.033  4.149 
Omzetbelasting  1.173  3.343 
Loonheffing en sociale premies  5.439  3.436 

Totaal  10.645  10.928 

Zie voor een nadere toelichting op de fiscale positie ook noot 29.
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17. Overige schulden en overlopende passiva

2013 2012

Overige schulden 46.910 45.612
Overlopende passiva 30.764 42.928

Totaal 77.674 88.540

18. Kredietfaciliteiten
ForFarmers heeft in 2012 een financieringsovereenkomst (term- and revolving facilities agreement) afgesloten  
met ABN AMRO Bank en de Rabobank. De overeenkomst heeft een looptijd tot 31 maart 2017. Het bedrag van  
de financiering bedraagt maximaal € 120 miljoen, waarvan per balansdatum € 64,0 miljoen is benut. De rente  
op de financiering is gebaseerd op Euribor plus een marge van 1,0% tot 2,4%. De marge is afhankelijk van de 
gecorrigeerde verhouding tussen netto rentedragende schuld en EBITDA (leverage ratio; maximaal 3,5) en  
een interest coverage ratio (maximaal 2,6). 
ForFarmers voldoet op 31 december 2013 volledig aan de voorwaarden van de convenanten.

Het variabele deel van de rente (Euribor) is voor de eerste 3 jaar (tot en met 31 maart 2015) middels een renteswap 
omgezet naar een vaste rente van 1,095%, te vermeerderen met de eerder genoemde opslagen. De nominale 
waarde van de swap daalt van € 70 miljoen tot € 56 miljoen, in overeenstemming met het aflossingsschema.  
Voor de periode 1 april 2015 t/m 31 maart 2017 is het variabele deel van de rente middels een renteswap om-
gezet naar een vaste rente van 2,13%, te vermeerderen met de eerder genoemde opslagen. De nominale waarde 
van de swap daalt van € 32,4 miljoen tot € 24 miljoen, in overeenstemming met het aflossingsschema. De reële 
waarde van de swaps per 31 december 2013 bedraagt negatief € 1,3 miljoen (31 december 2012: negatief  
€ 2,0 miljoen). De swap is vanaf het moment van afsluiten volledig effectief en er zijn geen cash-collateral ver-
plichtingen. Zie voor de details van de financieringsovereenkomst de toelichting onder de niet uit de balans 
blijkende verplichtingen.

BOCM PAULS heeft in 2011 een financieringsovereenkomst afgesloten met Lloyds Banking Group. De overeen-
komst heeft een looptijd tot 31 december 2015 en deels tot april 2019. Het bedrag van de financiering bedraagt 
maximaal € 103,1 miljoen (£ 86 miljoen), waarvan op dit moment € 70,0 miljoen (£ 58,4 miljoen) is benut. 

De variabele rente op de financiering bedraagt Libor plus 1,95% tot 2,5%. De rente is middels interest-rate swaps 
gefixeerd op een vaste rente van 0,79% met een looptijd tot september 2015, met een nominaal bedrag van  
€ 48 miljoen (£ 40 miljoen). De reële waarde van de swaps per 31 december 2013 bedraagt negatief € 0,016 mil-
joen (31 december 2012: negatief € 0,255 miljoen). De swap is vanaf het moment van afsluiten volledig effectief.

HaBeMa heeft financieringsovereenkomsten gesloten met HSH Nordbank AG, HypoVereinsbank AG en Bremer 
Landesbank Kreditanstalt. Het bedrag van de financiering bedraagt € 2,5 miljoen. De variabele rente bedraagt  
tussen de 2,45% en 5,25%. Door middel van een renteswap ter hoogte van € 0,5 miljoen heeft HaBeMa de rente 
op de schuld aan kredietinstellingen gefixeerd tot en met maart 2016 op 4,3%. De reële waarde van de swaps per 
31 december 2013 bedraagt negatief € 0,04 miljoen (31 december 2012: negatief € 0,04 miljoen). De swap is vanaf 
het moment van afsluiten volledig effectief.
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Hypothecaire zekerheid en pandrecht
Tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen uit leningen en kredietfaciliteiten zijn door ForFarmers B.V.  
(en haar dochtermaatschappijen) de volgende zekerheden verstrekt:

Rabobank en ABN AMRO Bank
• hypothecaire zekerheid voor een totaalbedrag van € 170,4 miljoen;
• mandaat hypotheek op het vastgoed in Izegem;
• eerste pandrecht op de aandelen in ForFarmers Hendrix B.V.;
• eerste pandrecht op de bedrijfsinventaris, voorraden en (handels)vorderingen;
• pandrecht op de materiële vaste activa van ForFarmers Langförden GmbH;
• pandrecht op de bankrekeningen van ForFarmers GmbH en ForFarmers Langförden GmbH;
• verpanding op de vorderingen van ForFarmers Langförden GmbH.

Lloyds Banking Group:
• hypothecaire zekerheid op materiële vaste activa van BOCM PAULS;
• pandrecht op vorderingen van BOCM PAULS.

Voor de financieringsovereenkomsten die HaBeMa heeft afgesloten zijn de activa van HaBeMa als zekerheid  
verstrekt. 

19. Pensioenen 
De gehanteerde pensioenregelingen van de Nederlandse geconsolideerde maatschappijen zijn toegezegde-
bijdrageregelingen, die zijn ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen middels collectieve toegezegde-
bijdragecontracten. Dit houdt in dat deze groepsmaatschappijen alleen de verplichting hebben de overeen-
gekomen bijdragen aan de verzekeringsmaatschappijen te betalen.

Bij de Duitse groepsmaatschappijen bestaat voor een beperkt aantal personen een toegezegde-pensioenregeling 
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; 
• minus de aan de volgende boekjaren toe te rekenen lasten over verstreken diensttijd.

In Groot-Brittannië bestond tot 30 september 2006 een toegezegde-pensioenregeling (defined benefit).  
Voor de verplichtingen in het kader van deze regeling is in de geconsolideerde balans een voorziening getroffen. 
De opgebouwde pensioen activa zijn gewaardeerd tegen actuele waarde. De verplichtingen zijn berekend op 
basis van actuariële calculaties, waarbij is gedisconteerd tegen toepasselijke discontovoet. Actuariële resultaten 
worden rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen als een mutatie in de overige reserves en als gevolg hiervan 
gepresenteerd in het totaalresultaat. 

Vanaf 1 oktober 2006 is genoemde regeling gesloten waardoor geen nieuwe rechten meer worden opgebouwd. 
Vanaf dat moment is een nieuwe regeling van toepassing op basis van toegezegde-bijdrage (defined contribution). 
De verplichtingen in het kader van deze regeling zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij.
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Pensioenvoorzieningen
Nadere specificatie pensioenvoorziening

2013 2012

Groot-Brittannië 42.967 49.478
Nederland 10.825 10.980
Duitsland 5.507 5.396

Totaal 59.299 65.854

Pensioenvoorziening Groot-Brittannië
Bij het berekenen van de pensioenverplichtingen in Groot-Brittannië zijn actuariële grondslagen gehanteerd,  
waarbij gebruik is gemaakt van “projected unit credit method” en zijn gedisconteerd tegen 4,6%. Het netto tekort 
na correctie voor latente belastingen is separaat weergegeven. 
Het BOCM PAULS-pensioenplan is sinds 30 september 2006 gesloten, waardoor geen nieuwe rechten meer  
worden opgebouwd.

De belangrijkste uitgangspunten voor de actuariële berekening, de actuele waarde van de activa, een specificatie 
van de activa in activaklassen, de actuele waarde van de verplichtingen en het overschot/tekort ten opzichte van 
de waarde van de activa zijn hieronder weergegeven: 

Uitgangspunten 31 december 2013 31 december 2012

Inflatie 3,3% 2,9%
Disconteringsvoet 4,6% 4,5%
Pensioenstijging (2,5-5% Limited Price Indexation) 2,2% - 3,2% 2,0% - 2,8%
Salarisstijging nvt nvt

Op basis van de uitgangspunten met betrekking tot sterftekans is de gemiddeld verwachte leeftijd voor mannen 
85,7 jaar en vrouwen 88,1 jaar.

Onderverdeling activa en verwacht rendement

Rendement
Actuele 
waarde Rendement

Actuele 
waarde

Aandelen 7,1%  37.304 7,1%  31.676 
Fonds 7,1%  22.632 6,6%  15.165 
Vastgoed 7,1%  8.996 6,6%  9.817 
Index-gerelateerde obligaties 3,6%  3.958 3,1%  14.860 
Obligaties 4,6%  30.706 4,5%  28.561 
Liquide middelen en overige activa 3,6%  10.315 3,1%  3.165 
Overig  9.923  10.213 

Totaal 5,85%  123.834 5,85%  113.457 

31 december 2013 31 december 2012
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Balans 31 december 2013 31 december 2012

Actuele waarde activa  123.834  113.457 
Actuele waarde verplichtingen  - 166.801  - 162.935 

Bruto tekort  - 42.967  - 49.478 
Latente belasting  9.023  11.380 

Netto tekort  - 33.944  - 38.098 

Vanaf het moment van acquisitie is in het jaar 2013 een bedrag van € 10,8 miljoen (2012: € 0,66 miljoen) toegevoegd 
aan het pensioenplan. Toekomstige dotaties zullen worden gebaseerd op toekomstige actuariële berekeningen.

Het verloop van het bruto tekort is als volgt weer te geven:
31 december 2013 31 december 2012

Tekort begin boekjaar  49.478  -   
Tekort per overnamedatum  -   52.669
Financiële baten en lasten  - 330  5 
Dotaties  - 10.802  - 664 
Actuarieel resultaat  4.879 - 750
Koersverschillen  -258  - 1.782 

Tekort einde boekjaar  42.967  49.478 

Specificatie financiële baten en lasten 31 december 2013 31 december 2012

Rendement op activa  6.577 7.288 
Interest pensioenverplichtingen  - 6.907  - 7.283 

Totaal   - 330   5 

Naar verwachting zal van de pensioenvoorzieningen een bedrag ter grootte van € 0,374 miljoen binnen één jaar 
worden afgewikkeld en zal een bedrag ter grootte van € 50,1 miljoen na meer dan vijf jaar worden afgewikkeld.

Pensioenvoorziening Duitsland
Bij de berekening van de voorziening in Duitsland zijn de volgende actuariële grondslagen gehanteerd:

Rekenrente   3,46%
Pensioenstijging   1,5%
Grondslagen berekening  Heubeck 2005G

De pensioenvoorziening in eigen beheer bedraagt € 5,5 miljoen. De verwachte looptijd van de verplichtingen is 
langer dan 5 jaar. Er zijn voor deze pensioenverplichting geen separate activa beschikbaar gesteld. 

Pensioenvoorziening Nederland
In Nederland is een voorziening opgenomen voor toekomstige pensioenverplichtingen die het gevolg zijn van de 
acquisitie van Hendrix. 
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20. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Borgstellingen/garanties
• Ten behoeve van de aankoop van handelsvoorraden en financiering van bedrijven zijn borgstellingen en  
 bankgaranties afgegeven. De afgegeven borgstellingen en garanties bedragen € 4,7 miljoen.
• Ten behoeve van ForFarmers Netherlands B.V. is door ForFarmers B.V. een 403-verklaring afgegeven.
• Ten behoeve van ForFarmers Hendrix B.V. is door ForFarmers Netherlands B.V. een 403-verklaring afgegeven.
• Ten behoeve van het verkrijgen van BOCM PAULS zijn garanties afgegeven ad € 1,2 miljoen.

Huur- en leaseovereenkomsten
Ultimo 2013 bedroeg het totaal van langlopende verplichtingen € 15,9 miljoen. Het bedrag dat in 2014 vervalt 
bedraagt € 3,0 miljoen. Het bedrag van de verplichtingen die langer lopen dan 5 jaar bedraagt € 6,7 miljoen.

Inkoopverplichtingen 
Ultimo 2013 bedroeg het totaal van niet in de balans opgenomen inkoopverplichtingen met betrekking tot  
grondstoffen € 128,3 miljoen. Dit bedrag heeft voor € 126,9 miljoen betrekking op leveringen in 2014.

Aangaande IT-onderhoud is er een niet in de balans opgenomen contractverplichting ten bedrage van  
€ 1,0 miljoen voor het jaar 2014. 

21. Financiële instrumenten
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de 
omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen 
financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van ForFarmers, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele 
activiteiten van ForFarmers of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens gaat ForFarmers transacties aan in 
derivaten, met name renteswaps, om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de operationele- en financierings-
activiteiten van ForFarmers. Het beleid van ForFarmers is om niet te handelen in financiële instrumenten.

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van ForFarmers zijn het kredietrisico,  
het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het valuta-, rente- en marktrisico.

Kredietrisico
Kredietrisico’s kunnen zich voordoen als contractpartijen van ForFarmers, zoals leveranciers of afnemers,  
hun contractuele verplichtingen niet nakomen. De contractpartijen worden op een aantal criteria beoordeeld.  
Desgewenst worden aanvullende afspraken gemaakt, waaronder het vastleggen van aanvullende zekerheden. 
Indien nodig en mogelijk worden risico’s verzekerd. De correcte afwikkeling van de verplichtingen en de ontwik- 
kelingen bij contractpartijen worden nauwgezet gevolgd. Door de moeilijke marktomstandigheden van de  
afgelopen jaren zijn de kredietrisico’s in de varkens- en pluimveehouderij toegenomen.  
ForFarmers treedt vroegtijdig in contact met contractpartijen waar de krediet- en liquiditeitsrisico’s toenemen. 

Liquiditeitsrisico
Het risico voor ForFarmers dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren 
in omvang is minimaal. Hoewel de langlopende schulden variabel rentend zijn, is het liquiditeitsrisico middels het 
gebruik van swaps geminimaliseerd.

108



Prijsrisico
Valutarisico
Als gevolg van de acquisitie van BOCM PAULS kan de balans van ForFarmers beïnvloed worden door koersver-
schillen tussen de Britse pond en de euro. ForFarmers heeft het beleid deze verschillen op de netto investering in 
buitenlandse eenheden niet af te dekken.

Renterisico
Door middel van renteswaps is een deel van de te betalen rente op de schuld aan kredietinstellingen tot en met 
31 maart 2017 gefixeerd. Dit is van toepassing voor een bedrag van € 64 miljoen welke onderdeel uitmaakt van 
de totale financiering van € 120 miljoen van ForFarmers B.V. die in 2011 is afgesloten en voor de financiering bij 
BOCM PAULS ter hoogte van £ 40 miljoen. ForFarmers heeft het beleid renterisico’s deels af te dekken. Hierbij 
wordt per hedge-instrument documentatie opgesteld en past ForFarmers kostprijshedge-accounting toe.  
Een uitgebreidere toelichting op de renteswaps is opgenomen in noot 18.
Voor de overige financiële instrumenten wordt verwezen naar het hoofdstuk risicomanagement en interne 
controle op pagina 62.

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep luidt 
als volgt:

2013 2012

Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde

Financiële activa

Financiële vaste activa  21.184  20.369  32.572  31.319 

Vorderingen  249.808  249.808  341.641  341.641 

Liquide middelen  146.840  146.840  80.916  80.916 

Totaal  417.832  417.017  455.129  453.876 

Financiële passiva

Langlopende schulden  129.251  124.280  156.268  150.258 

Kortlopende schulden 216.963 216.963  235.766  235.766 

Totaal  346.214 341.243  392.034  386.024 

Niet in de balans opgenomen 
financiële instrumenten 

Renteswaps  - 1.360  - 2.295 

Totaal  - 1.360  - 2.295  
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De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en  
schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reële waarde  
van de financiële instrumenten:

Financiële vaste activa
De reële waarde van de vorderingen onder de financiële vaste activa is geschat aan de hand van de contante 
waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. 

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het economisch verkeer.

Langlopende schulden
De marktwaarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige 
kasstromen tegen de geldende marktrente.

Renteswaps
De waarde in het economische verkeer van deze financiële instrumenten bestaat uit het bedrag dat de groep zou 
ontvangen of betalen om deze contracten te beëindigen.

22. Omzet
De geografische verdeling van de omzet kan als volgt worden weergegeven:

2013 Pro forma 2012 2012

Nederland  1.053.352  1.047.908  2.145.407 
Duitsland  576.973  586.629  1.272.367 
België  237.078  245.368  675.702 
Groot-Brittannië  727.304  656.417  1.061.131 
Overige landen binnen EU  28.939  27.817  1.041.736 
Overige landen buiten EU  1.245  131  420.980 

Totaal  2.624.891  2.564.270  6.617.323 

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

2013 Pro forma 2012 2012

Mengvoer  2.176.951  2.062.937  1.638.817 
Overige omzet  447.940  501.333  387.579 

Totaal ForFarmers  2.624.891  2.564.270  2.026.396 

Agrarische grondstoffen (Cefetra) - -  4.590.927 

Totaal ForFarmers inclusief Cefetra  2.624.891  2.564.270  6.617.323 

Uit de bovenstaande opstelling blijkt een daling van de omzet met € 4 miljard als gevolg van de verkoop van Cefetra.
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De omzet van ForFarmers is gegroeid met 2,4% ten opzichte van de pro forma 2012 cijfers. De omzet in Nederland 
en Duitsland gaf een wisselend beeld. De afzet mengvoer liet in de rundveesector een stijging zien. De afzet in de 
varkenssector liet als gevolg van de krimp van het aantal dierplaatsen in deze sector een daling zien.  
In Groot-Brittannië is de vraag naar mengvoer in 2013 hoog geweest, met name in de sectoren rundveehouderij 
en varkenshouderij. Ook in België is de stijging met name in deze sectoren gerealiseerd. 

De omzet 2013 in Groot-Brittannië in constante valuta bedraagt € 775 miljoen. 

23. Brutowinst
De brutowinst is vergeleken met de pro forma cijfers van 2012 met € 13,4 miljoen gedaald (bij constante koersen  
€ 7,5 miljoen). Dit wordt verklaard door volumeafname in met name Nederland en margedruk in met name  
Duitsland en België. Daarnaast was er in 2012 een bijzonder positief inkoopresultaat. 
De brutowinst ten opzichte van 2012 is gestegen van € 342 miljoen naar € 387 miljoen (13,2%) door het effect  
van de overnames en verkopen in 2012.

24. Personeelskosten
2013 Pro forma 2012 2012

Lonen  103.350  105.269  78.182 
Sociale lasten  14.208  14.979  11.223 
Pensioen- en VUT-lasten  6.908 9.189  7.109 

Totaal ForFarmers  124.466  129.437  96.514 

Cefetra  -    -    13.299 

Totaal ForFarmers inclusief Cefetra  124.466  129.437  109.813 

De personeelskosten 2012 exclusief de verkochte activiteiten van Cefetra bedragen € 95,8 miljoen. De stijging 
wordt met name veroorzaakt door de acquisities van Hendrix (per 1 april 2012) en BOCM PAULS (per 1 juli 2012) 
die in 2013 voor het volledige jaar zijn opgenomen.
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Totaal aantal medewerkers ultimo boekjaar
Omgerekend naar fulltime-equivalenten

2013 2012

Logistiek  1.153  1.366 
Commercieel  715  591 
Overig  346  237 

 2.214  2.194 

Verloop per jaar 2013 2012

Begin boekjaar  2.194  884 
Acquisities  -    1.566 
Verkoop Cefetra  -   - 216

 2.194  2.234 

Indiensttredingen  237  138 
Uitdiensttredingen - 217 - 178

Eind boekjaar  2.214  2.194 

Van het aantal werknemers waren er 1.386 (2012: 1.342) buiten Nederland werkzaam, deze werken in de afdelingen 
logistiek (898), commercieel (326) en overig (162).

Bezoldigingen
In 2013 bedroeg de bezoldiging van (oud-)leden van de raad van commissarissen € 204 duizend  
(2012: € 222 duizend). 

In de totale bezoldiging van commissarissen over 2013 is een bedrag van € nihil opgenomen aan crisisheffing 
die de groep over het boekjaar 2013 aan de fiscus verschuldigd is (2012: € nihil).

Inzake de bezoldiging van het bestuur heeft de vennootschap gebruikgemaakt van de ´vrijstelling vermelding 
bezoldiging bestuurders´ op grond van artikel 383 lid 1 Titel 9 BW 2.
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25. Afschrijvingen
2013 2012

Materiële vaste activa  18.855  15.726 
Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa  2.062  -   
Goodwill en overige immateriële vaste activa  4.949  2.634 

Totaal ForFarmers  25.866  18.360 

Cefetra -  1.060 

Totaal ForFarmers inclusief Cefetra  25.866  19.420 

De afschrijving op de goodwill en overige immateriële vaste activa heeft betrekking op de in 2012 uitgevoerde 
acquisities. Op basis van de purchase accounting methode zijn de verschillende te onderscheiden categorieën 
immateriële vaste activa geïdentificeerd en gewaardeerd. In de materiële vaste activa is eveneens een bedrag 
opgenomen in verband met de herwaardering van de activa na de overnames. De bijzondere waardeverminde-
ring betreft de afwaardering van niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa.

26. Overige bedrijfskosten
2013 2012

Onderhoud en reparaties  54.980  41.277 
Transportmiddelen  29.158  22.840 
Vrachtkosten derden  41.500  36.436 
Verkoopkosten  8.311  6.438 
Overige personeelskosten  21.485  13.554 
Overige kosten  45.755  31.238 

Totaal ForFarmers  201.189  151.783 

Cefetra -  5.979 

Totaal ForFarmers inclusief Cefetra  201.189  157.762 

De belangrijkste verschillen in de overige bedrijfskosten worden veroorzaakt door de acquisities van Hendrix  
(per 1 april 2012) en BOCM PAULS (per 1 juli 2012). 

De in de jaarrekening verantwoorde accountants- en advieskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2013 2012

Onderzoek jaarrekening Ernst & Young Accountants LLP  596  1.003 
Adviesdiensten EY  211  1.155 
Onderzoek jaarrekening andere accountants  15  162 
Adviesdiensten overige controlerende accountants  43  55 

Totaal  865  2.375 
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27. Rentebaten
2013 2012

Rentebaten verbonden partijen  25  22 
Rentebaten derden  2.602  2.785 

Totaal  2.627  2.807 

28. Rentelasten
2013 2012

Rentelasten verbonden partijen  6  7 
Rentelasten derden  4.901  4.469 

Totaal ForFarmers  4.907  4.476 

Rentelasten derden bij Cefetra -  5.793 

Totaal ForFarmers inclusief Cefetra  4.907  10.269 

De toename van de rentelasten is het gevolg van een volledig jaar financiering bij ForFarmers ten behoeve van de 
acquisitie van Hendrix. Verder zijn de rentelasten gestegen als gevolg van het consolideren van de rentelasten over 
12 maanden versus 6 maanden in 2012 bij BOCM PAULS. 
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29. Belastingen
In 2013 is de effectieve belastingdruk 26,4% (2012: 19,0%) van het resultaat voor belastingen.

De afwijking van de nominale Nederlandse belastingdruk van 25% wordt met name veroorzaakt door verschillen 
in belastingtarieven in de landen waar vennootschappen van ForFarmers gevestigd zijn en het aandeel van het 
transactieresultaat in het resultaat. 

2013 2012

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  42.944  69.107 
Resultaat deelnemingen  - 1.795  - 13.427 

 41.149  55.680 

Aansluiting belastingdruk
Reguliere vennootschapsbelasting 25%  10.736  17.277 
Resultaat deelnemingen  - 449  - 3.357 
Innovatiebox  - 825  - 1.109 
Verschil niet-aftrekbare kosten  1.629  453 
Overige verschillen 242  67 

Totaal ForFarmers  11.333  13.331 

Cefetra -  - 198 

Totaal ForFarmers inclusief Cefetra  11.333  13.133 

Effectieve belastingdruk 26,4% 19,0%

De acute belastinglast bedraagt € 9,4 miljoen. 

Het verloop van de belastinglatenties luidt als volgt:

Latente  
belastingvorderingen

Voorziening  
belastinglatentie

Boekwaarde per begin boekjaar 2013  19.113 20.863

Dotaties 2.417 1.170
Aanwendingen - 4.080 - 963
Koersverschillen - 278 - 255
Herclassificatie - 2.973 - 2.973
Aanpassing goodwill - 993 -
Herclassificatie naar acute belastingen 1.763 -
Aanpassing belastingtarief Groot-Brittanië - - 1.378
Overige - - 213

Boekwaarde per einde boekjaar 2013  14.969  16.251 
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De belangrijkste componenten van de latente belastingverplichtingen betreffen de pensioenverplichting in  
Groot-Brittannië alsmede de gevolgen van de reële waarde aanpassingen van de activa en passiva ten gevolge 
van de acquisities. 
 

30. Resultaat deelnemingen
2013 2012

Transactieresultaat verkoop bedrijfsonderdelen  1.608  12.805 
Overige deelnemingen  187  393 
Resultaat deelnemingen Cefetra  -    229 

Totaal  1.795  13.427 

31. Aandeel van derden 
Dit betreft het aandeel in het resultaat van de onderneming van de minderheidsaandeelhouders in de dochter-
maatschappijen ForFarmers Thesing (40%) en Leafield Feeds Ltd. (24%).

32. Verbonden partijen
De in 2013 uitgevoerde operationele transacties met verbonden partijen hebben “at arms length” plaatsgevonden. 
De toezichthouders en leden van de ledenraad van Coöperatie FromFarmers U.A. hebben in het afgelopen jaar 
geen belemmeringen ondervonden in het uitvoeren van hun taken als gevolg van door hen gedane transacties.

De lening aan de voormalig statutaire directie en medewerkers, als beschreven in noot 4, hebben plaatsgevonden 
op basis van het door de raad van commissarissen goedgekeurde beleid ter zake. De lening aan de voormalig 
statutaire directie is vanaf 1 januari 2014 rentedragend en is begin januari 2014 afgelost.

Als onderdeel van de acquisitie van BOCM PAULS is met de voormalige aandeelhouders afgesproken dat zij  
recht hebben op de verkoopopbrengst van een aantal locaties die op dit moment niet aan de bedrijfsuitoefening 
dienstbaar zijn. Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de verkoop zijn voor rekening van de voormalige 
aandeelhouders, waarvan één persoon zitting heeft in de huidige directie van ForFarmers B.V. Deze activa zijn niet 
gewaardeerd in de balans.

33. Gebeurtenissen na balansdatum
Acquisitie HST Feeds Ltd.
ForFarmers heeft op 3 februari 2014 100% van het aandelenkapitaal van HST Feeds Ltd. overgenomen. HST Feeds Ltd.  
heeft haar hoofdkantoor in Crewe in Groot-Brittannië en verkoopt ongeveer 140.000 ton rundvee- en pluimvee-
mengvoer in het noordwesten van Engeland. HST Feeds Ltd. wordt onderdeel van BOCM PAULS, de ForFarmers 
Business Unit in Groot-Brittannië. De betaalde prijs is gebaseerd op een ondernemingswaarde van € 15 miljoen, 
inclusief liquide middelen.
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Algemene grondslagen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen in vreemde valuta zijn op-
genomen tegen de koers van de transactie. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het 
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en 
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen 
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 
leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft  
op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Kasstroomoverzicht 
De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt in 2013 € 55,4 miljoen positief (2012: € 48,2 miljoen positief). 
De stijging van de operationele kasstroom wordt vooral veroorzaakt door een afname van de voorraden.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten is in 2013 € 49,7 miljoen positief (2012: € 160,0 miljoen negatief). In de  
kasstroom uit investeringsactiviteiten in 2012 is een bedrag opgenomen van € 130,8 miljoen in verband met  
de investeringsuitgaven van de acquisities. De vordering uit hoofde van de verkochte deelneming van  
€ 77,5 miljoen is in 2013 ontvangen.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten is in 2013 € 38,8 miljoen negatief (2012: € 111,4 miljoen positief).  
In verband met de uitgevoerde en toekomstige acquisities heeft ForFarmers in 2011 een kredietfaciliteit af-
gesloten met ABN AMRO Bank en Rabobank. Verdere detaillering hieromtrent is opgenomen in noot 18 van 
de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. In 2013 heeft ForFarmers voor een 
bedrag van € 64,0 miljoen gebruikgemaakt van deze faciliteit. BOCM PAULS heeft ter financiering van haar  
activiteiten in 2011 een kredietfaciliteit gesloten met Lloyds Banking Group. Ultimo 2013 heeft BOCM PAULS 
voor een bedrag van € 70,0 miljoen opgenomen uit deze faciliteit.  
Het overige deel van de ontvangsten uit de langlopende schulden en bankkrediet wordt veroorzaakt door  
de mutatie in de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
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In € x 1.000

ACTIVA 31.12.2013 31.12.2012

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Goodwill  2.293  1.711 
 

(1)  2.293  1.711 
Materiële vaste activa
Andere bedrijfsmiddelen  8.205  5.010 
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar  39  39 
 

(2)  8.244  5.049 

Financiële vaste activa
Deelnemingen (3)  351.196  324.182 
Vorderingen op groepsmaatschappijen (4)  -    10.051 
Overig  -    429 

 
 351.196   334.662 

 
Totaal vaste activa  361.733  341.422 

VLOTTENDE ACTIVA
    
Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen (4)  82.779  47.008 
Belastingen en sociale premies (5)  22.530  15.899 
Overige vorderingen en overlopende activa (6)  1.214  75.623 

 
 106.523  138.530 

Liquide middelen  57.165  34.315 

Totaal vlottende activa  163.688  172.845 

 
 

TOTAAL ACTIVA  525.421  514.267 

Enkelvoudige jaarrekening
Enkelvoudige balans
(voor resultaatbestemming)
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In € x 1.000

PASSIVA 31.12.2013 31.12.2012

EIGEN VERMOGEN

Gestort en opgevraagd kapitaal  106.261  106.261 
Agio reserve  38.356  38.356 
Wettelijke reserves  4.194  4.938 
Reserve omrekeningsverschillen - 1.572 - 203
Overige reserves  160.006  120.852 
Winst na belasting lopend boekjaar  31.122  52.700 

Eigen vermogen (7)  338.367  322.904 

VOORZIENINGEN

Overige  4.156  2.268 

 4.156  2.268 

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen (8)  49.600  64.257 

 49.600  64.257 

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers  233  514 
Schulden aan groepsmaatschappijen (4)  123.180  79.804 
Belastingen en sociale premies 781 -
Schulden aan kredietinstellingen (8)  7.086  43.161 
Overige schulden en overlopende passiva  2.018  1.359 

 133.298  124.838 

TOTAAL PASSIVA  525.421  514.267 
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Enkelvoudige resultatenrekening

In € x 1.000

2013 2012

Resultaat exclusief resultaten deelnemingen 
na belastingen - 3.408  10.772 
Resultaat deelnemingen  34.530  41.928 

Resultaat na belastingen  31.122  52.700 
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Grondslagen en toelichting  
bij de enkelvoudige jaarrekening

Algemeen
Voor de grondslagen en toelichting bij de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening wordt verwezen naar 
de grondslagen en toelichting bij de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Bij het opmaken van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening is artikel 2:402 BW toegepast. 

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

1. Immateriële vaste activa
2013 2012

Boekwaarde begin boekjaar  1.711            -   

Acquisities 680  1.800 
Afschrijvingen - 98 - 89

Boekwaarde eind boekjaar  2.293  1.711 

De acquisities betreffen een deel van de goodwill van de acquisities van Hendrix en BOCM PAULS in 2012, inclusief 
de goodwill aanpassingen die naar voren zijn gekomen bij de definitieve bepaling van de goodwill in 2013.  
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar noot 1 van de geconsolideerde balans.

2. Materiële vaste activa
2013 2012

Boekwaarde begin boekjaar  5.049         39 

Investeringen  4.456  5.010 
Desinvesteringen  -    -   
Afschrijvingen - 1.261  -   

Boekwaarde eind boekjaar  8.244  5.049 

De investeringen betreffen met name investeringen met betrekking tot IT en de infrastructuur.
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3. Financiële vaste activa: deelnemingen

Groeps- Andere Totaal
maatschappijen deelnemingen

Boekwaarde begin 2012  251.687  4.778  256.465 

Acquisities  55.750  -    55.750 
Storting eigen vermogen  38.800  -    38.800 
Desinvesteringen - 57.941 - 3.556 - 61.497
Resultaat deelnemingen  41.111  817  41.928 
Actuariële resultaten 577 - 577
Koersverschillen deelnemingen 428    -   428   
Ontvangen dividend - 7.620  - 571  - 8.191 
Overige mutaties - 78  -   - 78

Boekwaarde begin 2013  322.714  1.468  324.182 

Acquisities - - -
Storting eigen vermogen  1.000  42  1.042 
Desinvesteringen  -   - 3.250 - 3.250
Resultaat deelnemingen  32.790  1.740  34.530 
Koersverschillen deelnemingen - 411  -   - 411
Actuariële resultaten - 3.989  -   - 3.989
Aanpassing belastingtarief - 890  -   - 890
Overige mutaties - 18  -   - 18

Boekwaarde eind 2013  351.196  -    351.196 

4. Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen
De vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen zijn kortlopend.  

5. Belastingen en sociale premies
Het saldo te vorderen belasting en premies heeft met name betrekking op een vordering in het kader van de  
vennootschapsbelasting ter hoogte van € 19,9 miljoen (2012: € 13,7 miljoen).

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

6. Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa zijn kortlopend. De daling van de vordering komt voornamelijk door 
de ontvangst vanuit de desinvesteringen van Cefetra en Probroed. 
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7. Eigen vermogen
Het aandelenkapitaal bestaat ultimo boekjaar uit 106.261.040 aandelen met een nominale waarde van € 1,00 per 
aandeel. De aandelen ForFarmers B.V. zijn in bezit van Stichting Administratiekantoor ForFarmers, die hiervoor 
certificaten van aandelen heeft uitgegeven.

Agioreserve
De agioreserve bestaat uit het positieve verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de uitgegeven 
aandelen.  

Overige reserves
De overige reserves betreffen de vrij beschikbare reserves. Inkoop van eigen aandelen wordt ten laste geboekt 
van de overige reserves, verkopen komen ten gunste hiervan. Over de ingekochte eigen aandelen wordt geen 
dividend uitgekeerd.
Ultimo 2013 bezit ForFarmers per saldo 466.392 certificaten van aandelen (2012: 1.006.100 certificaten). Deze aan- 
delen zijn ingekocht via het Amsterdams Effectenkantoor (tot 1-7-2012) en SNS Securities (vanaf 4-7-2012), die als 
liquidity provider fungeren in het handelsplatform, waar gehandeld kan worden in certificaten van aandelen  
ForFarmers B.V. De liquidity provider handelt binnen de kaders van de afgesloten overeenkomst onafhankelijk  
van ForFarmers B.V. op het handelsplatform, maar wel voor rekening en risico van ForFarmers B.V.

Wettelijke reserve deelneming
De wettelijke reserve deelnemingen betreft de niet-uitgekeerde resultaten en directe vermogensmutaties  
van deelnemingen. Omdat ForFarmers 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. 

Reserve omrekeningsverschillen
De “Reserve omrekeningsverschillen” betreft een wettelijke reserve. Op de balansdatum worden de activa en 
passiva van de bedrijfsuitoefening in het buitenland omgerekend in de presentatievaluta van ForFarmers (de euro) 
tegen de koers per balansdatum en de baten en lasten in de winst-en-verliesrekening worden omgerekend tegen 
de gemiddelde koers voor het jaar. De koersverschillen hieruit voortkomend worden direct in de wettelijke reserve 
“Reserve omrekeningsverschillen” verwerkt. Bij afstoting van de bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt het 
desbetreffende cumulatieve bedrag van de omrekeningsverschillen dat is opgenomen in het eigen vermogen  
in de winst-en-verliesrekening verantwoord als onderdeel van het resultaat op verkoop.

Voor een uitsplitsing van het eigen vermogen verwijzen wij u naar de toelichting op de geconsolideerde balans 
en winst-en-verliesrekening in noot 11.
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8. Kredietfaciliteiten
ForFarmers heeft in 2012 een financieringsovereenkomst (term- and revolving facilities agreement) afgesloten  
met ABN AMRO Bank en de Rabobank. De overeenkomst heeft een looptijd tot 31 maart 2017. Het bedrag van  
de financiering bedraagt maximaal € 120 miljoen, waarvan per balansdatum € 64 miljoen is benut. De rente  
op de financiering is gebaseerd op Euribor plus een marge van 1,0% tot 2,4%. De marge is afhankelijk van de  
gecorrigeerde verhouding tussen netto rentedragende schuld en EBITDA (leverage ratio; maximaal 3,5) en een 
interest coverage ratio (maximaal 2,6). ForFarmers B.V. voldoet ultimo 2013 volledig aan de bankconvenanten. 

Het variabele deel van de rente (Euribor) is voor de eerste drie jaar (tot en met 31 maart 2015) middels een rente-
swap omgezet naar een vaste rente van 1,095%, te vermeerderen met de eerder genoemde opslagen. De nomi-
nale waarde van de swap daalt van € 70 miljoen tot € 56 miljoen, in overeenstemming met het aflossingsschema.  
Voor de periode 1 april 2015 t/m 31 maart 2017 is het variabele deel van de rente middels een renteswap omgezet 
naar een vaste rente van 2,13%, te vermeerderen met de eerder genoemde opslagen. De nominale waarde van de 
swap daalt van € 32,4 miljoen tot € 24 miljoen, in overeenstemming met het aflossingsschema.

 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Hypothecaire zekerheid en pandrecht
Tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen uit leningen en kredietfaciliteiten is door ForFarmers B.V. 
hypothecaire zekerheid verstrekt voor een totaalbedrag van € 168 miljoen en is pandrecht verleend op de 
bedrijfsinventaris, voorraden en (handels)vorderingen.

Borgstellingen/garanties
• Ten behoeve van ForFarmers Netherlands B.V. is door ForFarmers B.V. een 403-verklaring afgegeven.
• Ten behoeve van ForFarmers Hendrix B.V. is door ForFarmers Netherlands B.V. een 403-verklaring afgegeven.
• Ten behoeve van het verkrijgen van BOCM PAULS zijn garanties afgegeven ad € 1,2 miljoen.

Inkoopverplichtingen 
Aangaande IT-onderhoud is er een niet in de balans opgenomen contractverplichting ten bedrage van  
€ 1,0 miljoen voor het jaar 2014. 
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Belangrijkste dochterondernemingen, joint ventures en deelnemingen per einde boekjaar 
   
   
 Statutaire Deelnemings-      
 vestigingsplaats percentage 
Nederland
ForFarmers Netherlands B.V. Lochem 100%
FarmFeed Hedimix B.V. Lochem 100%
FF Logistics B.V. Lochem 100%
ForFarmers Hendrix B.V. Lochem                                   100%
PoultryPlus B.V. (voorheen Opfok De KuikenaeR B.V.) Lochem 100%
Reudink B.V. Lochem 100%
Stimulan B.V. Boxmeer                                     100%

Duitsland
ForFarmers GmbH Vechta-Langförden 100%
ForFarmers Langförden GmbH Vechta-Langförden 100%
ForFarmers BM GmbH (1) Rapshagen 87,5%
ForFarmers Hamburg GmbH & Co. KG Vechta-Langförden 100%
ForFarmers Thesing Mischfutter GmbH & Co. KG Rees 60%
HaBeMa Futtermittel Produktions-und  
Umschlagsgesellschaft GmbH & Co. KG (2) Hamburg     50%
Hendrix Illesch GmbH Beelitz 100%
Hendrix UTD GmbH Goch 100%
Pavo Pferdenährung GmbH Goch 100%

België
ForFarmers Belgium BvbA Ingelmunster 100%
ForFarmers Finance International BvbA Ingelmunster 100%

Groot-Brittannië 
Agricola Group Ltd. Ipswich, Suffolk 100%
Agricola Holdings Ltd. Ipswich, Suffolk 100%
BOCM PAULS Ltd. Ipswich, Suffolk 100%
Dairy Direct Ltd.  Bury St Edmunds, Suffolk  100%
ForFarmers UK Ltd. Ipswich, Suffolk 100%
Leafield Feeds Ltd. Wakefield 76%

Overige landen
ForFarmers Finance Ltd. Limassol, Cyprus 100%

(1) De deelneming ForFarmers BM GmbH is voor 100% in de consolidatie opgenomen vanwege het economische   
 eigendom.
(2)  Deze joint venture is voor 50% meegeconsolideerd. 
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Ondertekening van de jaarrekening

Lochem, 20 maart 2014

Directie       Raad van commissarissen

De heer Y.M. Knoop, algemeen directeur   De heer J. Markink, voorzitter
       De heer J.W. Eggink, secretaris/vicevoorzitter
       Mevrouw J.W. Addink-Berendsen
       De heer H. Mulder
       De heer H.J. Nordbeck
       De heer C.J.M. van Rijn
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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 moeten 
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 uitkeren 

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.

Voorgestelde bestemming resultaat na belastingen 
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het resultaat over 2013 als volgt te verdelen:

In € x 1.000 2013 2012

Toevoeging aan de wettelijke reserves 5.374  3.680 
Dividenduitkering 14.408  12.142 
Toevoeging aan de overige reserves 11.340  37.455 

Resultaat na belastingen 31.122  53.277 
Effect stelselwijziging - - 577

Resultaat na belastingen en na stelselwijziging 31.122 52.700

Het effect van de stelselwijziging inzake pensioenen leidt niet tot een aanpassing van de bestemming van het 
resultaat 2012. Dit is nader toegelicht op pagina 81.
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Tijdens de algemene vergadering op 15 april 2014 zal het voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd om per 
aandeel van € 1,00 nominaal een dividend uit te keren van € 0,13618 (2012: € 0,11535). Dit is 50% van het genor-
maliseerde resultaat na belastingen. In december 2013 is het dividendbeleid aangepast naar een uitbetalingsratio 
tussen de 40% en 50% van het genormaliseerde resultaat na belastingen.

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van ForFarmers B.V. is het beschikbaar stellen tussen de 40% en 50% van het 
resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor buitengewone resultaten (zoals boekwinsten, en rekening houdend met 
belastingen) en verminderd met het bedrag dat de ontvangen dividenden van niet-geconsolideerde deelnemingen 
lager is dan 30% van het resultaat deelnemingen.
Op deze wijze wordt rekening gehouden met de strategie en een gezonde balansstructuur. 
Binnen deze uitgangspunten streeft ForFarmers B.V. naar een stabiele ontwikkeling van het dividend in contanten 
aan haar aandeelhouders. 
 

Gebeurtenissen na balansdatum
Acquisitie HST Feeds Ltd.
ForFarmers heeft op 3 februari 2014 100% van het aandelenkapitaal van HST Feeds Ltd. overgenomen. HST Feeds Ltd. 
heeft haar hoofdkantoor in Crewe in Groot-Brittannië en verkoopt ongeveer 140.000 ton rundvee- en pluimvee-
mengvoer in het noordwesten van Engeland. HST Feeds Ltd. wordt onderdeel van BOCM PAULS, de ForFarmers 
Business Unit in Engeland. De betaalde prijs is gebaseerd op een ondernemingswaarde van € 15 miljoen,  
inclusief liquide middelen.
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Controleverklaring van de  
onafhankelijke accountant

Aan: de aandeelhouders van ForFarmers B.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2013, zoals opgenomen in dit rapport op pagina 74 tot en met pagina 128, van  
ForFarmers B.V. te Lochem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige 
balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2013 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 overeenstem-
ming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verant-
woordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
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 Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. 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 jaarrekening 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  
accountant 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 
relevant 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  
vennootschap. 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 
schattingen, 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 onder- 
bouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
van ForFarmers B.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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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 
toegevoegd. 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, 20 maart 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. A.E. Wijnsma RA
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