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Record uitkeringen ForFarmers en FromFarmers
ForFarmers B.V. heeft, door een uitzonderlijk hoog financieel resultaat bij haar
deelnemingen, het afgelopen jaar een recordresultaat gerealiseerd van 28,8 miljoen
euro. Het resultaat op de kernactiviteiten voeders en handelsartikelen à 4 miljoen euro
is wel lager dan het voorgaande jaar. De afzet van voeders en de financiële omzet zijn
nog niet eerder zo hoog geweest. ForFarmers B.V. is voor ruim 94% in handen van
Coöperatie FromFarmers U.A. De leden van deze coöperatie delen via “het vermogen
op naam” mee in deze winst. Dit betekent dat er 27,6 miljoen euro aan de leden van
FromFarmers wordt uitgekeerd c.q. toegekend, dat is omgerekend bijna 24 euro per
afgenomen ton mengvoeders.
Met een record in omzet en een verbeterd financieel resultaat is 2008 voor ForFarmers een
succesvol jaar geweest. Het resultaat na belastingen komt met name door het hoge resultaat
bij de deelnemingen uit op een bedrag van € 28,8 miljoen. Verder is een stijging van de afzet
naar 2,9 miljoen ton voeders en van de omzet naar 741 miljoen euro bereikt. Met de verkoop
van de activiteiten in Denemarken, de fusie met de Coöperatieve Op- en Overslagvereniging
“Combinatie Deventer-Lochem” W.A. (CDL), de uitbreiding van de positie in Coöperatie
Koninklijke Cebeco Groep U.A. en de onderhanden zijnde uitbreiding in Cefetra, is er in 2008
gestaag verder gewerkt aan de ontwikkeling van ForFarmers.
ForFarmers is een onderneming met ambitie, voor boeren met ambitie. ForFarmers heeft de
ambitie om verder te groeien. Niet alleen met het doel groter te worden, maar vooral ook om
beter te worden. Zodat ze een bijdrage kan leveren aan het rendement van haar klanten.
Daarom heeft ForFarmers er in 2008 voor gekozen om de organisatie in zowel Nederland als
Duitsland verder te versterken en te professionaliseren. Dit wordt in 2009 voortgezet.
Bij de ontwikkeling van het financiële resultaat was met name het resultaat van de
deelnemingen (met name Cebeco en Cefetra) incidenteel uitzonderlijk hoog. Doordat
ForFarmers in 2008 te maken had met lagere marges, als gevolg van het niet geheel
doorberekenen van de relatief hoge inkoopprijzen en de daardoor gevormde voorzieningen,
was het financiële resultaat op de kernactiviteiten (voeders en handelsartikelen) lager dan in
2007.
ForFarmers is voor ruim 94% in handen van Coöperatie FromFarmers U.A. In het kader van
“het vermogen op naam” keert deze coöperatie jaarlijks een groot deel van de winst uit aan
leden met voerequivalenten.
Voor 2008 is de uitkering van Coöperatie FromFarmers U.A. aan haar leden als volgt: 10%,
oftewel 17,4 miljoen euro, van haar vermogen wordt overgeboekt naar de
participatierekening. Tevens ontvangen de leden een bedrag van 2,1 miljoen euro op de
participatierekening door stijging van de intrinsieke waarde per aandeel. Dit betekent dat de
leden bijna 17 euro per benutte voerequivalent op de participatierekening bijgeschreven
krijgen.
Door de ledenraad van FromFarmers is bepaald dat er een bedrag, gelijk aan de ontvangen
dividenduitkering à 8,1 miljoen euro, wordt uitgekeerd als vermogensvergoeding over de
participatierekening en resultaatuitkering. Deze 8,1 miljoen euro wordt door FromFarmers in
contanten uitgekeerd. Dit betekent, dat aan de leden met benutte voerequivalenten bijna 7
euro per voerequivalent aan contanten wordt uitbetaald. In totaal wordt dus 27,6 miljoen
euro, oftewel 23,82 euro per voerequivalent (= 1 ton mengvoeders) aan de leden uitgekeerd
of op naam gezet.
ForFarmers B.V. is een moderne en ambitieuze onderneming, die actief is in Noordwest Europa. Haar
kernactiviteit is de afzet van voeders en handelsartikelen (akker- en weidebouwproducten). Bij

ForFarmers zijn in totaal 650 medewerkers actief. De omzet bedraagt € 741 miljoen, de afzet voeders
2,9 miljoen ton.
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