Bericht voor de pers

Uitstekende financiële resultaten ForFarmers in 2007
ForFarmers heeft in 2007 een recordwinst geboekt van 23,3 miljoen euro. Van deze
winst komt 13 miljoen euro uit deelnemingen en 3,3 miljoen euro uit boekwinsten.
De winst op de kernactiviteit voeders en handelsartikelen is 7 miljoen euro. Aan de
aandeelhouders wordt 7 miljoen euro uitbetaald als dividend, zijnde 30% van het
resultaat na belastingen. Alle bedrijfsonderdelen van ForFarmers hebben bijgedragen
aan de winst.
ForFarmers heeft in 2007 een prima resultaat gerealiseerd. Door een fors stijgende afzet is
de bezetting van de productiefaciliteiten verder gestegen. De omzet is gegroeid naar 594
miljoen euro en is daarmee 79% hoger dan in 2006. Oorzaken daarvan zijn acquisities,
autonome groei en hogere prijzen van mengvoeders door het deels moeten doorberekenen
van hogere grondstofprijzen. De toename in afzet heeft zich in de eerste maanden van 2008
doorgezet, de voerafzet is ruim 10% hoger dan in de vergelijkbare periode van 2007.
Met de groei in afzet en efficiency wordt vormgegeven aan haar strategie van “beter en
groter”. Immers de groei in efficiency en de betere benutting van het kapitaal mondt uit in een
betere waardeprijsverhouding van de producten in combinatie met een hoger rendement.
Dit past in de ambitieuze strategie van ForFarmers.

Coöperatie FromFarmers keert 22 miljoen euro uit aan haar leden
Coöperatie FromFarmers keert 22 miljoen euro uit aan haar leden door 10%, dat is 15,3
miljoen euro, van haar vermogen over te boeken naar de participatiereserve en 6,7
miljoen euro in contanten uit te keren als vermogensvergoeding en
resultatenuitkering.
2007 is een historisch jaar geworden. De naam van de coöperatie is gewijzigd in
FromFarmers en de activiteiten en bezittingen van de coöperatie zijn doorgezakt in
ForFarmers B.V. FromFarmers heeft daarvoor aandelen van ForFarmers B.V. terug
gekregen. Eind 2007 heeft ze ruim 95% van de aandelen van ForFarmers B.V. Vanaf 2007
wordt het vermogen op naam gezet. Door de ledenraad is bepaald dat een bedrag gelijk aan
de ontvangen dividenduitkering ad 6,7 miljoen euro wordt uitgekeerd als
vermogensvergoeding en resultatenuitkering. Dit betekent dat aan de leden met aandelen
6 euro per voerequivalent aan contanten wordt uitbetaald. Naast de uitbetaling in contanten
ontvangen de leden een bijboeking van 15,3 miljoen euro op de participatierekening; dat is
bijna 14 euro per voerequivalent. De totale bijboeking bedraagt derhalve 22 miljoen euro
ofwel bijna 20 euro per voerequivalent.
Ook het aantal leden is fors gegroeid. Eind 2007 had FromFarmers met 7.170 bijna 900
leden meer dan eind 2006.
ForFarmers B.V. is actief in de Noordwest Europese markt. Haar kernactiviteiten zijn de afzet
van voeders en akker- en weidebouwproducten. Bij ForFarmers zijn ruim 600 medewerkers
actief. De omzet bedraagt 594 miljoen euro, de afzet van mengvoeders ruim 2,3 miljoen ton.
Coöperatie FromFarmers heeft ruim 95% van de aandelen van ForFarmers B.V.
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