Persbericht
Lochem, 1 november 2022

ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2022
Kernpunten derde kwartaal 20221:
• Volume Total Feed2:
daling van -7,2%; daling vooral in de varkens- en leghennensector
Waarvan mengvoer:
daling van -9,1%
• Brutowinst:
stijging met 8,3%
• Onderliggende EBITDA:
daling van -17,3%; hogere kosten konden niet volledig worden
doorberekend in de keten
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Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2022 worden vergeleken met het derde kwartaal 2021, tenzij anders vermeld
‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit
de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
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Roeland Tjebbes, CFO van ForFarmers:
“De volatiele marktomstandigheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de uitzonderlijk langdurige
warme zomerperiode zijn bepalend geweest voor de daling van het resultaat in het derde kwartaal. We
konden de hogere energie- en vrachttransportkosten, als gevolg van de lage waterstanden in de
rivieren, niet voldoende doorberekenen. Vooral varkens- en leghennenhouders hadden te maken met
de (financiële) gevolgen van dierziekten, wat we merkten door dalende volumes in deze sectoren. In
Polen realiseerden we echter wederom verdere volumegroei, vooral aan vleeskuikenhouders en ook in
de herkauwerssector in Nederland en het Verenigd Koninkrijk nam onze afzet toe. Grondstofprijzen
lagen in dit kwartaal wat lager dan in het tweede kwartaal. Dit was voor alle veehouders positief, maar
voor varkenshouders nog niet voldoende. Zij leden in het algemeen nog steeds verlies. De stijging van
onze brutowinst was niet voldoende om de hogere bedrijfslasten te dekken, waarin we ons
geconfronteerd zagen met nagenoeg twee keer zo hoge energiekosten. Daardoor was de
geconsolideerde onderliggende EBITDA een paar miljoen lager dan een jaar eerder. Op kwartaalbasis
vertaalt zich dit in een relatief hoog percentage. Exclusief de hogere energiekosten zou de
onderliggende EBITDA in het derde kwartaal van 2022 vergeleken met vorig jaar in dezelfde periode,
ongeveer gelijk gebleven zijn.
Onze markten zijn en blijven naar alle waarschijnlijkheid volatiel. In dergelijke uitdagende markten zijn
we ons terdege bewust dat wij kunnen steunen op trouwe klanten en toegewijde medewerkers. Zij
maken het verschil en daar zijn wij dankbaar voor. We blijven ons inzetten voor onze klanten en
overige stakeholders en zullen op 17 november aanstaande meer inzicht geven in hoe we voornemens
zijn dat de komende jaren te doen. Bovendien hopen we binnenkort meer duidelijkheid te kunnen
geven over de geplande joint venture met 2Agriculture in het Verenigd Koninkrijk, waarmee we onze
positie in de pluimveesector verder versterken. ”
Derde kwartaal 2022: Prijs- en algemene ontwikkelingen in de Europese agrarische sector
De gemiddelde prijzen in Europa voor melk, eieren en vlees waren in het derde kwartaal van 2022
aanzienlijk hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De productie van melk, vlees en eieren
bleef in het algemeen achter, vergeleken met vorig jaar in het kwartaal. Dit was te verklaren door
terughoudendheid van veehouders om op te schalen gezien de bestaande onzekerheden op velerlei
terreinen waaronder de hoge grondstof- en energieprijzen. In het Verenigd Koninkrijk was vooral het
tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de slachthuizen een additionele reden voor varkenshouders
om niet uit te breiden.
Grondstofprijzen uit het graancomplex daalden enigszins in het derde kwartaal ten opzichte van het
tweede kwartaal. Toch lagen grondstofprijzen nog substantieel hoger dan een jaar eerder.
De consumentenprijsindex steeg in het derde kwartaal nog harder dan in het voorgaande kwartaal.
Consumenten worden steeds prijsbewuster in hun koopgedrag, wat onder meer merkbaar was in de
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vraag naar biologische producten. Deze daalde aangezien deze producten veelal duurder zijn dan de
reguliere producten.
De koers van het Britse pond en van de Poolse Zloty lagen ten opzichte van de Euro wat lager dan een
jaar eerder.
Ontwikkeling geconsolideerde resultaten ForFarmers in het derde kwartaal 2022.
Het Total Feed volume daalde met 7,2%. Het mengvoervolume, als voercategorie binnen Total Feed,
daalde met 9,1%.
De daling van de afzet was vooral het gevolg van de nijpende situatie in de varkenssector, waar
veehouders ondanks de hoge varkensprijzen nog steeds niet rendabel konden produceren. Vooral in
Duitsland deed de financiële situatie in combinatie met een onduidelijk of ongunstig
toekomstperspectief varkenshouders besluiten te stoppen met hun bedrijf. De varkensstapel in het
Verenigd Koninkrijk is gekrompen als gevolg van de slechte winstgevendheid voor varkenshouders en
de grote achterstanden in de slachthuizen door de tekorten aan vakkundig personeel. In Nederland
waren er eveneens minder varkens dan een jaar eerder. Dit is het gevolg van de milieumaatregelen om
de varkensstapel te verkleinen. Deze ontwikkelingen drukten zwaar op de volumeontwikkeling van
ForFarmers. De varkenssector in Polen is relatief klein, maar groeiend. De afzet van ForFarmers in
Polen groeide gestaag door, mede als gevolg van de introductie van varkensvoerconcepten die al in
andere thuismarkten hun succes hebben bewezen.
In de pluimveesector werd ook minder afgezet dan een jaar eerder, in alle landen behalve Polen. De
volumes in de vleeskuikensector bleven nagenoeg gelijk, maar daalden in de leghennensector. Dit
kwam deels door de vogelgriep, die dit jaar de gehele pluimveesector bijzonder lang parten speelt.
Daarnaast is ForFarmers gestopt met voerproductie voor leghennen in België.
Het volume in de vleeskuikensector steeg in België, Duitsland en vooral in Polen waar nieuwe klanten
werden gewonnen. De vraag naar pluimveeproducten uit Polen is bovendien toegenomen als gevolg
van het wegvallen van de export uit Oekraïne. Mede als gevolg van de inflatie kozen consumenten
vaker voor kip, omdat dit relatief goedkoop is vergeleken met andere vleessoorten. Deze trend werd
ook waargenomen in Nederland. De marktpositie van ForFarmers op het gebied van welzijnsconcepten
in de vleeskuikensector neemt toe. Tegelijkertijd daalt het volume echter, aangezien het succes van het
Beter Leven keurmerk gepaard gaat met het houden van minder dieren op dezelfde oppervlakte. In het
Verenigd Koninkrijk werd wat minder vlees gegeten als gevolg van de snel verslechterende situatie
rond de kosten van levensonderhoud. Dit had zijn weerslag op de voerafzet aan vleeskuikenhouders.
In de herkauwerssector werd net zoveel volume verkocht als een jaar eerder. De zeer droge zomer
was slecht voor de kwaliteit van het gras. Veehouders spraken daarom in sommige gevallen al hun
kuilvoer aan, naast dat zij bijvoerden met concentraten en mengvoer. De melkproductie in NoordwestEuropa bleef enigszins achter door de onzekerheid ten aanzien van de toekomst en als gevolg van een
krimpende melkveestapel. Koeien geven daarnaast minder melk bij langdurige hitte. Gezien de hoge
melkprijzen konden melkveehouders in Noordwest-Europa betere marges behalen.
De netto omzet steeg, ondanks de volumedaling, doordat een deel van de gestegen grondstof- en
energieprijzen werd doorberekend in de keten. De brutowinst kwam 8,3% hoger uit dan een jaar
eerder, vooral gedreven door het herstel in Polen en verbetering in Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk. De onderliggende totale bedrijfslasten namen meer toe dan de stijging van de
brutowinst. Dit werd geheel veroorzaakt door de gestegen gas-, elektriciteits- en dieselkosten, die
boven op de hoge grondstofprijzen niet volledig konden worden doorberekend in de keten.
Personeelskosten stegen licht. De toename door salarisindexatie werd gemitigeerd door een verdere
daling van het aantal fte’s. Gezien de economische ontwikkelingen en het feit dat vooral
varkenshouders in de huidige marktomstandigheden niet kunnen renderen, werd in het derde kwartaal
een bedrag toegevoegd aan de voorziening voor dubieuze debiteuren. In het derde kwartaal van 2021
viel er juist een klein bedrag vrij uit de voorziening. Uiteindelijk resulteerde dit alles in een daling van
de onderliggende EBITDA met 17,3% ten opzichte van een jaar eerder.
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Aanbevelingen Remkes voor kortere- en langere-termijn agrarisch beleid in Nederland

Begin oktober presenteerde de heer Remkes zijn rapport ‘Wat wel kan: uit de impasse en een aanzet
voor perspectief’’, waarin denklijnen werden gegeven over hoe Nederland uit de stikstofimpasse kan
komen. Het door het Nederlandse Kabinet gestelde doel om in 2030 50% minder stikstofuitstoot te
hebben blijft overeind staan. Remkes constateerde dat het kabinet zich te veel alleen richt op de
landbouw en dat de sectoren mobiliteit, industrie en bouw nu ook hun bijdrage zullen moeten leveren.
Bovendien adviseert Remkes aan een meer integrale benadering en over meerdere sectoren te kiezen,
om de leefbaarheid in Nederland te verbeteren en ondersteunen. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat
moet worden gewerkt aan een langere-termijn perspectief, met oog voor innovatie en duidelijke,
consistente beleidslijnen. ForFarmers ziet zowel de erkenning voor de positie van de agrarische sector
als een aantal door Remkes aangedragen voorstellen (zoals afschaffing van de kritische depositie
waarde en het invoeren van een afrekenbare stoffenbalans) als positieve ontwikkeling. Op 14 oktober
jl. maakte het Kabinet bekend de aanbevelingen van het rapport van Remkes grotendeels te
ondersteunen, maar enkele punten op haalbaarheid nog tegen het licht te willen houden. Hiermee gaat
het Kabinet snel aan de gang.
Vooruitzichten
Gezien de onzekerheden rondom macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen blijft ForFarmers
zich onthouden van het geven van een verwachting voor het resultaat in 2022.
In deze context heeft ForFarmers ook besloten om het inkoopprogramma van eigen aandelen niet
opnieuw op te starten en dus te beëindigen. Dit programma, dat op 1 december 2021 was gestart,
werd al op 15 maart 2022 uit prudentie opgeschort.
Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU
Marktmisbruik Verordening.
Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu
Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de
veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het
boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. ForFarmers is met een afzet van circa
10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland,
België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021
circa € 2,7 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
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.
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