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ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2016
Derde kwartaal 2016 kernpunten:




Volume Total Feed licht gedaald
Brutowinst: - lichte stijging bij gelijkblijvende koersen
- door devaluatie Britse pond per saldo daling
EBITDA groei in lijn met verbeteringen eerste halfjaar 2016

ForFarmers heeft een sterk derde kwartaal (Q3) 2016 gehad, met een EBITDA groei die in lijn ligt met
de verbetering zoals gerapporteerd in het eerste halfjaar. Autonoom daalde het volume Total Feed dat
werd verkocht in het derde kwartaal licht. Zowel lagere grondstofprijzen, die aan klanten worden
doorgegeven, en de translatie van het gedevalueerde Britse pond naar euro zorgden voor een lagere
omzet. De brutowinst liet bij gelijkblijvende koersen een kleine stijging zien. Inclusief het valuta-effect
was er per saldo sprake van een daling.
“Door een sterke focus op kostenbeheersing en verdere implementatie van het One ForFarmers
programma liggen wij op koers met de realisatie van onze Horizon 2020-strategie en de eerder
afgegeven doelstelling ten aanzien van een gemiddelde EBITDA groei van in de ‘mid single digits’ bij
gelijkblijvende koersen”, aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.
In het derde kwartaal werd de overname van Vleuten-Steijn Voeders aangekondigd, in lijn met een
van de pijlers van de strategie. Begin oktober werd deze acquisitie afgerond waardoor er vanaf het
vierde kwartaal sprake is van een versterkte positie in de zeugen- en biggensector met name bij
grotere varkenshouders in Zuidoost-Nederland en Duitsland. De integratie is inmiddels gestart.
Ontwikkelingen per cluster

Nederland

ForFarmers Nederland heeft meer volume Total Feed afgezet in Q3 dan in de vergelijkbare periode
vorig jaar, vooral gedreven door de rundveesector. Ook in de pluimveesector werd per saldo meer
volume verkocht door een aanzienlijke volumestijging aan legpluimveehouders. Er werd echter minder
volume afgezet bij vleeskuikenhouders door de groeiende aandacht voor welzijnsconcepten (minder
dieren per zelfde oppervlakte ruimte). Hoewel toegenomen vraag uit China leidde tot een stijging van
de varkensprijs, heeft dit nog niet geleid tot een structurele verbetering van de sector. De
varkenssector kampt nog steeds met afnemende aantallen dieren en dus werd ook in Q3 – in lijn met
het eerste halfjaar – minder volume bij varkenshouders afgezet. Reudink (biologisch voer)
rapporteerde in het derde kwartaal weer een sterke volumestijging.
In september publiceerde het vakblad V-focus dat ForFarmers het beste advies levert aan boeren.
Dit was de uitslag van een onderzoek dat het blad onder Nederlandse veehouders had gehouden.
Vorige week werd aangekondigd dat een akkoord is bereikt tussen betrokken partijen om de
fosfaatuitstoot in Nederland te reduceren. Het akkoord bestaat uit drie pijlers: het geven van

premies voor boeren die het aantal dieren terugbrengen, het instellen van strafkorting voor te veel
aangeleverde melk en het reduceren van het fosforgehalte in mengvoer. ForFarmers begrijpt en
ondersteunt deze maatregelen in het licht van het behouden van de derogatie. De wijze waarop
invulling aan de maatregelen zal worden gegeven is nog niet duidelijk, maar zal naar verwachting van
ForFarmers in het komende jaar wel leiden tot enige reductie in de afzet van volume in de
melkveesector in Nederland.

Duitsland / België

De afzet van het Total Feed volume in dit cluster is in het derde kwartaal 2016 gegroeid, vooral in
de pluimvee- en rundveesector. In de varkenssector in Duitsland werd vooral door het aantrekken
van een nieuwe dealer eveneens een groei in het volume behaald.

Verenigd Koninkrijk

In het derde kwartaal vond een autonome daling plaats van het verkochte volume Total Feed.
De structurele reductie van de melkveestapel versnelde als gevolg van de slechte
marktomstandigheden. Dit vertaalde zich in Q3 in een sterkere daling van het volume in deze sector
dan in het eerste halfjaar. Het volume dat werd verkocht in de varkenssector ging ook omlaag door de
afname van het aantal varkens. Deze ontwikkeling was al aan het begin van dit jaar ingezet als gevolg
van de lage prijzen. Inmiddels ligt dit prijsniveau aanzienlijk hoger dan in het eerste halfjaar. Doordat
de Britse varkenssector slechts in circa 60% van de lokale vraag kan voorzien, en de 40%
noodzakelijke import van varkensvlees duurder is geworden als gevolg van de devaluatie van het
Britse pond, lijkt er op de middellange termijn een groei in deze sector te verwachten.
Naast de uitdagingen in de markt in het algemeen en de voorzichtigheid van boeren in afwachting van
de effecten van de Brexit op de agrarische sector in het bijzonder, heeft ook de devaluatie van het
Britse pond een negatief effect gehad op de bijdrage uit het Verenigd Koninkrijk aan de
geconsolideerde resultaten van ForFarmers.
Het reorganisatieproces in het Verenigd Koninkrijk, zoals in de publicatie van de halfjaarcijfers
aangekondigd en voorzien, is gestart. Daarnaast worden op dit moment plannen uitgewerkt om de
supply chain te optimaliseren. De positieve effecten van de organisatie- en procesaanpassingen
moeten vanaf 2018 aan de resultaten gaan bijdragen.
One ForFarmers
Er werd gedurende Q3 goede voortgang gemaakt met One ForFarmers projecten, zoals onder meer
de uitrol van het SAP-CRM systeem (klantenbeheerssysteem) in het Verenigd Koninkrijk ter
ondersteuning van de verkooporganisatie. Dit systeem zal ook in 2017 in de andere clusters worden
geïmplementeerd.
In Nederland werd gestart met de implementatie van het project Total Feed Support. Dit houdt in dat
de organisatie wordt ingericht ter ondersteuning van een volledig klantgericht proces in plaats van het
huidige product-gedreven proces. Het project zal naar verwachting circa twee jaar in beslag nemen.
In de andere clusters wordt eveneens gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van dit project.
Vooral de One ForFarmers efficiëntieprogramma’s op het gebied van logistiek en de niet voer
gerelateerde inkoop droegen bij aan de kostenreductie.
Duurzaamheid en innovatie
De doelstelling van ForFarmers is het rendement op het boerenerf te helpen verbeteren door op een
duurzame wijze voer en advies te leveren dat leidt tot een gezondere veestapel en een efficiëntere
werkwijze voor de boer. Hiertoe zijn in Q3 verdere stappen gemaakt met innovaties in verschillende
concepten die onder meer fosfaatuitstoot reduceren. Dit onderwerp is met name in Nederland
bijzonder actueel. Om boeren te helpen met een betere sturingsmethodiek om fosfaatproductie te
beperken heeft ForFarmers tevens het kengetal ‘werkelijk fosfor’ geïntroduceerd als onderdeel van het
Feed2Milk programma.

Er wordt ook continu gewerkt aan het verbeteren van voederconversie. Een voorbeeld hiervan is de
introductie van een fermentatie voerconcept, Ferm4Farm voor de varkenshouderij, dat naast een
verlaging van de jaarlijkse voerkosten ook zorgt voor betere darmgezondheid en minder
antibioticagebruik.
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Bedrijfsprofiel
ForFarmers (Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete
voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij.
ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en
voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de
maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat:
een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met
een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door
gespecialiseerde en deskundige professionals.
Met een afzet van circa 9,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa.
ForFarmers heeft 2.370 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2015 bedroeg ruim € 2,2 miljard.
ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99,
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu
TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document 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 laatst
gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document 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.

