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Record omzet, resultaat en uitkeringen bij ForFarmers 
  
ForFarmers Group B.V. (“ForFarmers”) heeft een recordresultaat na belastingen gerealiseerd 
van 50,5 miljoen euro, door de uitstekende resultaten bij haar deelnemingen en de goede 
resultaten op de kernactiviteiten. Mede door de consolidatie van deelnemingen steeg de omzet 
van 741 miljoen euro in 2008 naar 1,9 miljard euro in 2009. Coöperatie FromFarmers U.A. (de 
“Coöperatie”) heeft ruim 94% van de aandelen van ForFarmers. De leden van de Coöperatie 
delen via “het vermogen op naam” mee in deze winst. Dit betekent dat er over het jaar 2009 
38,5 miljoen euro aan de leden van de Coöperatie wordt uitgekeerd c.q. aan de 
participatiereserve van de Coöperatie wordt toegevoegd. 
 
Door de uitstekende resultaten bij haar deelnemingen en de goede resultaten op de kernactiviteiten is 
er, ondanks de gevolgen van de kredietcrisis, een recordresultaat na belastingen gerealiseerd van 
50,5 miljoen euro. ForFarmers heeft door boekwinsten forse incidentele resultaten gerealiseerd. 
Verder hebben kostenbesparingen, een goede inkooppositie en het vrijkomen van voorzieningen 
bijgedragen aan dit goede resultaat.  
 
De pro forma omzet, dat is de geconsolideerde omzet inclusief de omzet van de deelnemingen voor 
het gehele jaar, komt in 2009 uit op 3,4 miljard euro. Deze omzet is fors hoger dan in 2008. Dit hangt 
samen met de consolidatie van deelnemingen, waarin ForFarmers in de loop van 2009 haar belangen 
heeft vergroot.  
 
De Coöperatie heeft ruim 94% van de aandelen van ForFarmers. Voor 2009 wordt 21,3 miljoen euro 
van het vermogen van de Coöperatie overgeboekt naar de participatiereserve. De waardestijging van 
het saldo op de participatiereserve, door toename van de intrinsieke waarde van de aandelen, 
bedraagt 7,6 miljoen euro. 
Door de ledenraad van de Coöperatie is bepaald dat er een bedrag, gelijk aan de ontvangen 
dividenduitkering à 9,6 miljoen euro, aan de leden van de Coöperatie wordt uitgekeerd als 
resultaatuitkering en vermogensvergoeding over de participatierekening. Deze 9,6 miljoen euro wordt 
door de Coöperatie in contanten uitgekeerd. Het totaal aan toevoegingen en uitkeringen bedraagt 
daarmee 38,5 miljoen euro. 
 
ForFarmers realiseert zich dat er sprake is van uitdagende marktomstandigheden. Vanwege haar 
vooruitstrevende aanpak, gecombineerd met een uitstekende financiële positie, ziet ForFarmers volop 
perspectieven om een duurzame en verdere winstgevende groei te realiseren. 
 
 
ForFarmers is een moderne en ambitieuze onderneming die actief is in Nederland en Duitsland. Haar 
kernactiviteit is de afzet van voeders en handelsartikelen. Onder ForFarmers vallen meerdere 
mengvoerbedrijven, FarmFeed (vochtige voeders, ruwvoeders en strooisels) en meerdere 
deelnemingen. Ook heeft ForFarmers een meerderheidsaandeel in Cefetra, die als Supply Chain 
Manager actief is op het gebied van grondstoffen voor met name de mengvoerindustrie. Bij 
ForFarmers zijn in totaal 832 medewerkers (fte) actief. De geconsolideerde omzet bedraagt meer dan  
3,4 miljard euro, de afzet voeders 2,7 miljoen ton.  
 
ForFarmers B.V. en Coöperatie FromFarmers U.A., Postbus 91, 7240 AB Lochem. 
T: +31 (0)573 28 88 07, F: +31 (0)573 28 88 77, info@forfarmers.eu, www.forfarmers.eu en 
www.fromfarmers.eu.  
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