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Persbericht 

 

Lochem, 28 augustus 2015 
 

Solide ontwikkeling volume en bedrijfsresultaat in eerste helft 2015 
Winst per aandeel stijgt met 22% 
 

 
Hoofdpunten eerste halfjaar 2015: 

• Volume stijgt licht met 3,0% naar 4,5 miljoen ton. Exclusief acquisities bleef het volume gelijk. 

• Ondanks acquisities en positieve valuta-effecten hebben dalende grondstofprijzen geleid tot een 
omzetdaling van 1,2%. 

• Brutowinst stijgt 10,2% ten opzichte van de eerste helft van 2014; alle clusters hebben hieraan 
bijgedragen. 

• Bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten) stijgt met 8,7% naar € 32,6 miljoen, ten opzichte 
van € 30,0 miljoen in de eerste helft van 2014. 

• Voortgang implementatie strategisch programma Horizon 2020 en standaardisatie naar One 

ForFarmers liggen op schema. Rebranding naar het ForFarmers-merk is afgerond.  
• Verdere expansie in het Verenigd Koninkrijk met de acquisitie van de voer- en ruwvoeractiviteiten 

van Countrywide in mei 2015. 
 

 

Geconsolideerde kerncijfers: 

 
* Solvabiliteit betreft het Eigen Vermogen gedeeld door balanstotaal 

 
Yoram Knoop, CEO ForFarmers: “De marktomstandigheden in de agrarische sector blijven 

uitdagend en de inkomsten bij boeren staan onder druk. In deze voor onze klanten uitdagende tijden, 

is onze focus op Total Feed nog meer van belang geworden. We zetten onze nutritionele kennis en  
-oplossingen in om klanten te ondersteunen bij het realiseren van betere technische en financiële 

resultaten op het boerenerf. Hierdoor verandert onze productmix en verkopen we meer specialiteiten. 
Mede hierdoor zijn we in staat geweest in de eerste helft van dit jaar een solide resultaat te 

Bedragen in miljoen €

(tenzij anders vermeld)

1e helft 

2015

1e helft 

2014

Mutatie in %

Volume Total Feed (x 1.000 ton)                  4.527                   4.396 3,0%

Netto omzet               1.159,6                1.173,5 -1,2%

Brutowinst                  220,1                   199,8 10,2%

Bedrijfsresultaat, exclusief incidentele posten                   32,6                     30,0 8,7%

Bedrijfsresultaat                   32,7                     27,9 17,2%

Resultaat na belastingen                   22,9                     18,8 21,8%

 Per 30-06-2015  Per 31-12-2014 

Eigen Vermogen                  363,9                   360,6 

Solvabiliteit 49,2% 50,9% *

Resultaat na belastingen per aandeel (x 1 €)                   0,22                     0,18 22,0%
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realiseren. De brutowinst steeg met 10,2% door een combinatie van autonome groei, en acquisitie- 
en valutaeffecten. Door de acquisitie van Countrywide werd onze strategische positie in het Verenigd 

Koninkrijk verder versterkt. Alle Business Units in alle landen opereren sinds 1 juni 2015 onder de 

naam ForFarmers. Deze One ForFarmers-aanpak leidt tot betere naamsbekendheid in de markt; het 
staat ook voor een uniforme manier van werken, beter benutten van de aanwezige kennis en 

daardoor een efficiëntere organisatie. De introductie van meetbare doelstellingen (KPI’s) voor 
verschillende afdelingen heeft inmiddels besparingen opgeleverd. Met de Horizon 2020 strategie en de 

verder geprofessionaliseerde organisatie zijn we goed gepositioneerd. Op basis hiervan verwachten 

wij, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een hogere nettowinst over het hele jaar 2015 ten 
opzichte van 2014.” 

 
Medewerkersparticipatieplan 

In maart 2015 heeft ForFarmers een medewerkersparticipatieplan gelanceerd. Dit plan geeft 
medewerkers de mogelijkheid ook te investeren in de onderneming; 20% van alle medewerkers heeft 

ervoor gekozen om dit te doen. 

 
Sectorontwikkelingen 

In een moeilijke markt blijft het rendement bij de boeren onder druk staan. In de melkveesector zijn 
de melkprijzen fors gedaald, onder andere door de importbeperkingen in Rusland alsmede door het 

hogere aanbod van melk (afschaffing melkquotering).  

De varkenssector op het continent wordt al een lange periode geconfronteerd met lage 
opbrengstprijzen. Importbeperkingen in Rusland, een groot aanbod van varkensvlees op de 

wereldmarkt en steeds strengere eisen op het gebied van wet- en regelgeving hebben de 
opbrengstprijs onder de gemiddelde kostprijs doen zakken.  

De pluimveesector kan terugkijken op een beter halfjaar, onder meer doordat de wereldmarkt in 
export gegroeid is. 

 

Resultaten eerste halfjaar 2015 vergeleken met 2014 
Over het eerste halfjaar van 2015 heeft ForFarmers een bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten) 

gerealiseerd van € 32,6 miljoen. Dit betekent een stijging van € 2,6 miljoen (+8,7%) ten opzichte van 
2014. Het bedrijfsresultaat en het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten zijn als volgt: 

 
     

 1e helft 1e helft 
(Bedragen in miljoen Euro) 2015 2014 ∆ ∆% 
     

Bedrijfsresultaat 32,7 27,9 4,8 17,2 

Herstructureringskosten/ 

       Bijzondere waardeverminderingen vaste activa – 2,1 - 2,1  

Boekresultaten verkochte bedrijfsonderdelen  - 0,1 – - 0,1  
  

Bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten 32,6 30,0 2,6 8,7 
     

 
De incidentele post van € 2,1 miljoen in 2014 had betrekking op de sluiting van de fabriek in 

Deventer. Conform plan is het volume van deze fabriek overgeheveld naar andere locaties en zijn 

klanten behouden.  
De autonome verbetering van het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten is € 2,1 miljoen. De 

netto invloed van acquisities en verkochte bedrijfsonderdelen (netto acquisities) is -/- € 0,5 miljoen  
(-/- 1,7%) als gevolg van de eerdergenoemde integratiekosten van Countrywide. Het effect van 

koersresultaten is € 1,0 miljoen (+3,3%).  

 
Exclusief het acquisitie-effect is het volume Total Feed nagenoeg gelijk aan het volume van vorig 

jaar. De afzet Total Feed volume, inclusief netto acquisities, is over de eerste zes maanden van 2015 
gestegen naar 4,5 miljoen ton, wat een stijging van 3,0% betekent. Een autome stijging (+3,1%) is 

gerealiseerd in Nederland in zowel mengvoer, enkelvoudige voeders als in DML-producten (Dry, Moist, 
Liquid). Het volume in het cluster Duitsland en België is licht gedaald met 0,4%.  
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In het Verenigd Koninkrijk is er door de terugval van de markt voor DML-producten sprake van een 
autonome daling (-/- 4,0%). Door acquisities is echter per saldo in het Verenigd Koninkrijk een 

stijging gerealiseerd van 5,3%.  

De stijging van het totale volume mengvoer is gerealiseerd in de rundveesector en de pluimveesector, 
met name door acquisities. De overige sectoren laten een stabiel beeld zien.  

 
De omzet over het eerste halfjaar van 2015 bedraagt € 1.159,6 miljoen en is ten opzichte van het 

boekjaar 2014 gedaald met € 13,9 miljoen (-/- 1,2%). Deze daling is voornamelijk het gevolg van de 

dalende grondstofprijzen gedeeltelijk gecompenseerd door valuta-effecten (€ 39,3 miljoen, +3,3%) en 
acquisitie-effecten (€ 11,9 miljoen, +1%).  

 
Over het eerste halfjaar van 2015 heeft ForFarmers een brutowinst gerealiseerd van 

€ 220,1 miljoen. Dat is ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2014 een stijging van 
€ 20,3 miljoen (+10,2%).  

Deze groei wordt in Nederland gerealiseerd door het licht hogere Total Feed volume alsmede door de 

toepassing van nutritionele kennis, een betere productmix en meer specialiteiten.  
In Duitsland en België is sprake van groei van opslagactiviteiten van HaBeMa en de inzet van een 

betere productmix met meer specialiteiten.  
Ondanks de lagere volumes in het DML-segment is de autonome brutowinst in het Verenigd Koninkrijk 

licht gestegen. Het effect van acquisities bedraagt € 4,6 miljoen (+2,3%), het valuta-effect 

€ 8,3 miljoen (+4,2%). 
 

In het eerste halfjaar stegen de bedrijfslasten van € 173,8 miljoen naar € 189,0 miljoen. 
Gecorrigeerd voor de afwaardering van de fabriek in Deventer in 2014 van € 2,1 miljoen zijn de 

bedrijfslasten gestegen met € 17,3 miljoen (+10,0%). In deze stijging zit onder andere het effect van 
acquisities (€ 5,1 miljoen, +2,9%) en het valuta-effect (€ 7,3 miljoen, +4,2%). Daarnaast is er een 

stijging van de kosten als gevolg van de groei van de opslagactiviteiten van HaBeMa (€ 2,0 miljoen). 

De verdere professionalisering en de implementatie van One ForFarmers hebben geleid tot hogere 
bedrijfslasten die de operationele besparingen licht overstegen. De bedrijfslasten omvatten ook 

eenmalige lasten voor de voorbereiding op de mogelijke openbare beursgang alsmede kosten als 
gevolg van de vogelgriep (€ 0,3 miljoen) begin 2015.  

Het aantal werknemers, omgerekend naar volledige dienstverbanden, is 2.400 per 30 juni 2015 ten 

opzichte van 2.258 per 30 juni 2014. Deze stijging kan voornamelijk worden toegeschreven aan 
acquisities.  

 
Het bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten) is gestegen met 8,7% naar € 32,6 miljoen 

ten opzichte van € 30,0 miljoen in dezelfde periode van 2014. Alle clusters hebben bijgedragen aan 

deze stijging. 
 

Het resultaat na belastingen is gestegen met 21,8% naar € 22,9 miljoen. De in oktober 2014 
gerealiseerde herfinanciering heeft in het eerst halfjaar van 2015 geresulteerd in lagere 

financieringslasten. Daarnaast zijn de financieringslasten positief beïnvloed door het valuta-effect  
(€ 0,7 miljoen). De effectieve belastingdruk over het eerste halfjaar 2015 bedraagt 28,2% ten 

opzichte van 27,4% over de vergelijkbare periode in 2014.  
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Ontwikkeling per cluster 
     

 Total Feed volume Brutowinst 

 (tonnen x duizend) (€ x miljoen) 
     

 1e helft 1e helft  1e helft 1e helft 
 2015 2014 ∆% 2015 2014 ∆% 
     

Nederland 1.992,9 1.933,7 3,1 94,0 90,6 3,8 
Duitsland en België 1.016,0 1.019,7 - 0,4 42,1 38,6 9,1 

Verenigd Koninkrijk 1.518,4 1.442,4 5,3 83,6 70,5 18,6 
Eliminatie/aansluitende posten    0,4 0,1  
     

Totaal 4.527,3 4.395,8 3,0 220,1 199,8 10,2 
     

 
Nederland 

Het Total Feed volume is in Nederland gestegen met 3,1% naar 2,0 miljoen ton. Met name in het 
tweede kwartaal van 2015 zijn de volumes in de rundveesector gestegen als gevolg van het 

afschaffen van de melkquotering. De varkenssector kampt nog steeds met een krimp, ondanks een 

lichte groei van het marktaandeel. Voor de andere sectoren geldt dat er sprake is van een lichte 
stijging van het volume. Ten aanzien van het biologische voer van Reudink is er sprake van een sterke 

stijging van het volume, mede gedreven door de ‘toll manufacturing’-activiteiten voor Agrifirm. Verder 
hebben nieuwe productintroducties bijgedragen aan de groei binnen Pavo (paardenvoer).  

De stijging van de brutowinst (€ 3,4 miljoen, +3,8%) is het gevolg van de lichte volumestijging en 
een betere productmix (resulterend in meer specialiteiten vanuit het Total Feed-concept). Het 

toepassen van nutritionele kennis heeft ook bijgedragen aan de stijging van de brutowinst. 

 
Duitsland en België 

Het volume in Duitsland en België is nagenoeg stabiel gebleven ten opzichte van voorgaand jaar. In 
zowel de varkenssector als in de pluimveesector is sprake van een lichte groei. De afzet in de 

rundveesector is gedaald doordat veel boeren tot 1 april boven de melkquotumgrens hadden 

geproduceerd. Daarnaast is er minder afzet geweest door de lage melkprijzen met als gevolg minder 
inzet van mengvoer. 

De brutowinst is sterk gestegen (€ 3,5 miljoen, +9,1%) door met name een groei van de 
opslagactiviteiten. Ook de overige activiteiten hebben een lichte groei laten zien, met name door de 

verbeterde productmix met meer specialiteiten. 
 

Verenigd Koninkrijk 

Het Total Feed volume daalde autonoom met 4% ten opzichte van vorig jaar. Dit werd veroorzaakt 
door de daling van volume in het DML-segment (Dry, Moist, Liquid) als gevolg van een achterblijvende 

vraag vanuit de markt. Oorzaak hiervan waren de lagere melkprijzen en de overvloedige 
voedergewassen die beschikbaar waren.  

De rundveemarkt was uitdagend als gevolg van de lagere melkprijzen. Volumes en marges blijven 

echter stabiel doordat we met onze nutritionele kennis blijvend efficiënte voeroplossingen aanbieden. 
ForFarmers heeft verder een solide vooruitgang geboekt in de varkenssector.  

De stijging van het volume is 5,3% in vergelijking tot vorig jaar als gevolg van acquisitie-effecten. 
De brutowinst is gestegen met € 13,1 miljoen (+18,6%). Het netto acquisitie-effect was € 4,6 miljoen 

(+6,5%). Het valuta-effect leverde € 8,3 miljoen (+11,8%) op. Autonoom is de brutowinst licht 

gestegen met € 0,2 miljoen (+0,3%). Alle sectoren hebben een bijdrage geleverd aan de brutowinst 
die teniet is gedaan door de daling bij DML. 
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Kapitaalstructuur en solvabiliteit 
Het Eigen Vermogen is over de eerste zes maanden van 2015 gestegen naar € 363,9 miljoen, ofwel 

een toename van € 3,3 miljoen ten opzichte van 31 december 2014. De voornaamste factor hierin is 

het resultaat huidig boekjaar minus het uitgekeerde dividend (€ 18,7 miljoen). Daarnaast is het 
bedrag van het omrekeningsverschil van de deelneming in het Verenigd Koninkrijk als rechtstreekse 

mutatie in het eigen vermogen verwerkt. Ten laste van het eigen vermogen is ook een toevoeging 
aan de pensioenvoorziening in het Verenigd Koninkrijk geboekt van € 4,7 miljoen. De solvabiliteit is 

licht gedaald van 50,9% ultimo 2014 naar 49,2% per 30 juni 2015. 

 
De netto schuld / (netto banksaldo), ofwel het netto bedrag van de aanwezige bankschulden 

minus de banksaldi, is uitgekomen op -/- € 6,8 miljoen versus -/- € 24,1 miljoen eind 2014. Door 
seizoensinvloeden is het netto werkkapitaal gestegen met € 8,1 miljoen (+6,1%). Daarnaast staan 

uitgaven als gevolg van de dividenduitkering over 2014, de acquisitie van Countrywide en de 
investeringen in vaste activa. Ten opzichte van 30 juni 2014 is het werkkapitaal gedaald met 

€ 11,4 miljoen (-/-7,5%). De sterke balans en gezonde liquiditeitspositie stellen ForFarmers in staat 

om op verantwoorde wijze de ambities van Horizon 2020 te realiseren. 
 

De investeringen in vaste activa over de eerste zes maanden van 2015 bedragen in totaal 
€ 7,1 miljoen waarbij de afschrijvingen op activa (exclusief goodwill en klantenbestanden) in totaal 

€ 10,5 miljoen zijn. Door verschillen in de timing van fases zijn investeringen in het eerste halfjaar 

relatief laag geweest, in het tweede halfjaar is de verwachting dat deze hoger zullen zijn. 
 

Bijzondere ontwikkelingen 
ForFarmers is voornemens om een nieuwe fabriek in Exeter (Verenigd Koninkrijk) te bouwen met een 

capaciteit van 300.000 ton en daarmee de huidige productiefaciliteit te vervangen (150.000 ton). 
Hiermee zal de strategische positie worden versterkt in één van de belangrijkste regio’s in het 

Verenigd Koninkrijk. De investering zal ruim £ 10 miljoen bedragen en de ontwikkeling zal naar 

verwachting 18 maanden vergen. Door deze investering kan ForFarmers haar klanten in deze regio 
nog beter de optimale Total Feed oplossingen bieden, wat leidt tot een betere service aan klanten; 

uiteindelijk zal dit leiden tot minder kosten.  
 

Strategische ontwikkelingen 

ForFarmers zal de komende tijd de volgende stappen zetten in de implementatie van de Horizon 
2020-strategie. Deze strategie is erop gericht om door middel van groei, schaalvergroting en 

internationale expansie, producten te kunnen leveren die gebaseerd zijn op optimale nutritionele 
kennis. Door optimale inzet van nutritionele kennis per individuele klant kan autonome groei worden 

gerealiseerd. Daarnaast zullen strategische allianties en samenwerkingsverbanden bijdragen aan 

schaalvergroting en verdere verdieping en verbreding van kennis. Tenslotte zal de internationale 
expansie met focus op ‘Europa+’ bijdragen aan het uitbouwen en/of verwerven van nummer 1 en 2 

posities in geselecteerde markten.  
De afgelopen maanden is verder concreet invulling gegeven aan de strategie van ForFarmers door de 

introductie van een plan van aanpak per segment in alle landen. Ter ondersteuning daarvoor is 
gekozen voor SAP CRM (klanteninformatiesysteem) wat de komende 18 maanden land voor land zal 

worden uitgerold. Daarnaast zijn er sectorgerichte marketingteams geformeerd die over de landen 

werken. De samenwerking met strategische partner Nutreco krijgt steeds meer vorm en de eerste 
resultaten zijn inmiddels zichtbaar. Zo staat voor september de introductie van een nieuwe aanpak en 

assortiment voor de biggensector gepland. Ook aan de samenwerking met strategische partner 
Agrifirm is inmiddels concreet invulling gegeven en zijn er inmiddels meerdere producten (kunstmest) 

uit gezamenlijke inkoop geleverd.  

De organisatie is verder versterkt door het complementeren van het senior managementeam. In het 
eerste halfjaar van 2015 is de duurzaamheidsvisie geupdate en aangescherpt. Dit zal leiden tot een 

gestructureerde aanpak, met een governance stuctuur, activiteitenplan en KPI’s voor individuele 
medewerkers en afdelingen. Op de Algemene Vergadering in april 2016 zal ForFarmers concrete acties 

en planning communiceren.  
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Vooruitzichten 2015 

Naar verwachting zullen in het tweede halfjaar van 2015 de marktomstandigheden in de sectoren 

waarin ForFarmers opereert uitdagend blijven. De rendementen in de rundvee- en varkenssector 
zullen naar verwachting niet op korte termijn verbeteren, waardoor volumes onder druk blijven staan. 

Het aantal boeren (met met name kleinere bedrijven) dat stopt zal naar verwachting toenemen. Een 
stringent debiteurenbeheer blijft belangrijk.  

Aangezien ForFarmers al de grootste leverancier van Countrywide was voor de overname, zal deze 

acquisitie slechts een bescheiden extra volumegroei brengen. Door de integratiekosten dit jaar zal 
deze acquisitie pas in 2016 een positieve invloed op het resultaat na belastingen hebben. 

 
ForFarmers zal zich blijven inzetten voor een optimaal rendement voor klanten door het aanbieden 

van het Total Feed-concept en het continu aanpassen van voeroplossingen aan trends en 
marktomstandigheden.  

 

De verwachting is dat door de geopolitieke spanningen, schommelingen in de belangrijkste valuta’s 
zoals de Dollar, Pond en Euro alsmede door onzekere weers- en oogstverwachtingen, de prijzen voor 

de belangrijkste grondstoffen sterk kunnen fluctueren, wat ook zijn weerslag kan hebben op de 
resultaten van ForFarmers. 

 

Desalniettemin verwacht ForFarmers, overige onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over heel 
2015 een hoger resultaat na belastingen (in vergelijking met 2014). 

 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 
 

Voorgenomen beursgang in 2016 

Na de presentatie op de Algemene Vergadering van 17 april 2015 van de uitkomsten van de studie 
naar de overgang naar de openbare beurs, is ForFarmers gestart met de voorbereiding voor een 

technische beursnotering op Euronext Amsterdam. De onderneming is momenteel een selectie aan 
het maken uit een aantal Nederlandse banken en adviseurs voor de begeleiding. Uitgangspunt bij de 

openbare notering zal zijn dat de verhandelbaarheid van de participatierekeningen en certificaten 

wordt gestopt. De participatierekeningen kunnen dan nog worden aangehouden op het 
handelsplatform of worden omgezet naar (certificaten van) aandelen. De handel van certificaten zal 

na een openbare notering vanuit het handelsplatform worden overgezet naar de handel in aandelen 
via de openbare beurs. Een besluit hierover zal worden genomen tijdens de Algemene Vergadering in 

2016. 

 
In mei 2015 is het vermogen op naam gesteld voor de in 2014 benutte voerequivalenten. Per 30 juni 

2015 had Coöperatie FromFarmers 66,1% van de certificaten in ForFarmers B.V. Per die datum hield 
de coöperatie een direct belang van 25,5% en hielden de leden van de coöperatie middels de 

participatierekeningen een belang van 40,6%. Het belang van overige certificaathouders (niet zijnde 
de coöperatie) is verder gegroeid van 31,1% eind 2014 naar 33,9%. 
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Noot voor de redactie: 
 
Analisten conference call en audio webcast 
De heer Yoram Knoop (CEO) en de heer Arnout Traas (CFO) zullen vandaag om 9.30 uur een 
toelichting geven op de halfjaarresultaten 2015 van ForFarmers in een analisten conference call (in 
het Nederlands). Voor toegang tot de live audio webcast van de conference call kunt u inloggen via de 
corporate website www.forfarmersgroup.eu. De presentatieslides zijn ook te downloaden via de 
corporate website. De audio webcast zal op de website beschikbaar blijven. 
 
 
Voor meer informatie: Ria Kneepkens, senior communicatiespecialist - Mobiel: +31 (0)6 41 51 03 
01 - Telefoon: +31 (0)573 28 88 00 - E-mail: ria.kneepkens@forfarmers.eu. 
 
ForFarmers (Lochem, Nederland) is een internationaal opererende onderneming actief op het gebied van 
conventionele en biologische voeroplossingen voor de veehouderij. Met een afzet van circa 8,9 miljoen ton 
diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. Naast diervoeders voor de rundvee-, varkens-, 
pluimvee- en paardensector levert ForFarmers handelsproducten voor akker- en weidebouw. Bij haar producten 
biedt ForFarmers klanten aanvullende kennis en advies op het gebied van voeding, houderij en 
bedrijfsontwikkeling.  
 
Gelet op haar positie in de voedselketen wil ForFarmers toonaangevend zijn in duurzaam ondernemen. Door op 
efficiënte wijze diervoeders te produceren en producten en concepten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat 
dieren het voer op gezondere en betere wijze kunnen benutten (verbetering voerefficiëntie) levert ForFarmers 
een bijdrage aan een economisch rendabele en duurzame voedselproductie. Daarvoor beschikt het bedrijf over 
een eigen innovatiecentrum, dat nauw samenwerkt met gerenommeerde onderzoeksinstituten en universiteiten.  
 
In 2014 was de netto-omzet € 2,3 miljard. ForFarmers heeft meer dan 2.300 medewerkers en 
productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 
 
Coöperatie FromFarmers had per 30 juni 2015, 66,1% van de zeggenschap en samen met de certificaten van 
aandelen van de leden, 71,5 % van de zeggenschap in ForFarmers B.V. FromFarmers is een coöperatie met 
6.272 leden en is gevestigd in Lochem. De activiteiten bestaan uit het beheren van haar participatie in 
ForFarmers B.V. 
 
ForFarmers B.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, 
info@forfarmersgroup.eu, www.forfarmersgroup.eu, info@fromfarmers.eu, www.fromfarmers.eu. 
 

 
Bijlagen: 

 Verkorte geconsolideerde balans en verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening 
 Verkorte geconsolideerd mutatie-overzicht eigen vermogen 

 Toelichting op de geconsolideerde halfjaarrekening 

  
 

Notificaties en disclaimer 
 

PUBLICATIE HALFJAARBERICHT 2015 
Het halfjaarbericht 2015 (incl. balans en winst-en-verliesrekening) is vanaf 28 augustus 2015 beschikbaar op de website van 
ForFarmers (www.forfarmersgroup.eu). 
 
RAPPORTERINGSGRONDSLAGEN  
De cijfers in dit persbericht zijn afgeleid van het halfjaarbericht 2015 van ForFarmers waarop geen accountantscontrole is 
uitgevoerd. Het halfjaarbericht 2015 en de hiervan afgeleide cijfers in dit persbericht zijn opgesteld in overeenstemming met 
Nederlandse verslaggevingsgrondslagen. 
 
TOEZICHT 
Gegeven de vrije verhandelbaarheid van de (certificaten van) aandelen op het huidige externe handelsplatform, staat 
ForFarmers onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en acteert de onderneming volgens de geldende regels 
voor effecten-uitgevende ondernemingen. 
 
BELANGRIJKE DATA 
28-08-2015  Publicatie halfjaarcijfers 2015 
22-03-2016  Publicatie jaarcijfers 2015 

http://www.forfarmersgroup.eu/
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15-04-2016  Algemene Vergadering ForFarmers B.V. 
26-08-2016  Publicatie halfjaarcijfers 2016 
 
TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN 
Dit halfjaarbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste 
kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder 
enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht 
op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben 
op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. 
Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat 
daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet 
of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen 
leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, 
belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door 
toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's 
en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van 
ForFarmers, worden besproken in het jaarverslag 2014. De toekomstgerichte uitspraken in dit bericht betreffen uitsluitend 
uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid 
voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden 
met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is. 
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Verkorte gesconsolideerde balans en verkorte geconsolideerde winst-en-
verliesrekening 
 

 
 

 
 
  

Verkorte geconsolideerde 30-06-2015 31-12-2014

balans
In miljoen €

Vaste activa 321,9                301,7                

Vlottende activa 418,3                406,3                

Totaal activa 740,2               708,0               

Groepsvermogen 368,5                365,0                

Voorzieningen 104,1                93,4                  

Langlopende schulden 70,5                  54,1                  

Kortlopende schulden 197,1                195,5                

Totaal passiva 740,2               708,0               

Verkorte geconsolideerde

winst-en-verliesrekening

1e helft 

2015

1e helft 

2014

in miljoen €

Netto omzet 1.159,6 1.173,5 

Kosten van grond- en hulpstoffen 939,5 973,7 

Brutowinst 220,1 199,8 

Overige bedrijfsopbrengsten 1,6 1,9 

Bedrijfsopbrengsten 221,7 201,7 

Personeelskosten 75,9 66,7 

Afschrijvingen 14,9 14,2 

Overige bedrijfskosten 98,2 92,9 

Bedrijfslasten 189,0 173,8 

Bedrijfsresultaat 32,7 27,9 

Financiële baten en lasten -0,5 -1,6 

Resultaat voor belastingen 32,2 26,3 

Belastingen -9,1 -7,2 

Groepsresultaat na belastingen 23,1 19,1 

Aandeel van derden -0,2 -0,3 

Resultaat na belastingen 22,9 18,8 
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Verkort gesconsolideerd mutatie-overzicht Eigen Vermogen  
 

 
 
 
  

Verkort geconsolideerd mutatie-overzicht

Eigen Vermogen
In miljoen € 2015 2014

Saldo eigen vermogen 31 december 360,6 338,4

Dividenduitkering -18,7 -14,4 

Koersverschillen waardering deelneming 4,2 2,2

Inkoop eigen aandelen -0,4 0,1

Actuariële herberekening pensioen -4,7 -2,8 

Winst lopend boekjaar 22,9 18,8

Saldo eigen vermogen per 30 juni 363,9 342,1

Aandeel van derden 4,6 4,2

Groepsvermogen per 30 juni 368,5 346,3
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Toelichting op de geconsolideerde halfjaarrekening 
 

Algemeen 

In deze geconsolideerde halfjaarrekening zijn de financiële resultaten van ForFarmers B.V. (de 
“Vennootschap”) en haar dochterondernemingen opgenomen (gezamenlijk de: “Groep”) over de 

periode die is geëindigd op 30 juni 2015. De geconsolideerde halfjaarrekening is opgesteld in Euro’s 
en alle bedragen zijn afgerond op het naastliggende duizendtal tenzij anders is aangegeven. 

 

Overeenstemmingsverklaring 
Dit halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek. Het halfjaarbericht bevat niet alle informatie die is vereist voor een 
volledige jaarrekening en moet worden gelezen in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 

2014 van ForFarmers B.V. 
 

Accountantscontrole 

Op de informatie zoals gepresenteerd in dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole toegepast. 
 

Grondslagen voor consolidatie en financiële verslaggeving 
De financiële informatie zoals opgenomen in het halfjaarbericht heeft betrekking op de periode 

eindigend op 30 juni 2015 en is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen voor consolidatie 

en financiële verslaggeving, zoals uiteengezet in de jaarrekening van ForFarmers B.V. over het 
boekjaar 2014. 

 
Belastingen 

In de tussentijdse financiële informatie zijn de belastingen in de winst-en-verliesrekening opgenomen 
op basis van het geschatte toepasselijk tarief voor de vennootschapsbelasting.  

 

Dividend 
Het dividend werd tijdens de Algemene Vergadering van 17 april 2015 vastgesteld op € 0,176 per 

aandeel. Op 24 april 2015 is € 18,7 miljoen aan contant dividend uitbetaald en ten laste van de 
overige reserves gebracht. 

 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
De niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen, zoals deze zijn vermeld in de jaarrekening 

2014, zijn niet wezenlijk gewijzigd in de eerste helft van het boekjaar 2015. 
 

 
 


