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Notificaties en disclaimer 
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PUBLICATIE HALFJAAR BERICHT 2014 

Het halfjaarbericht 2014 (incl. balans en winst-en-verliesrekening) is  vanaf 29 augustus 2014 beschikbaar op de website van ForFarmers 
(www.forfarmers.eu). 

  

RAPPORTERINGSGRONDSLAGEN  

De cijfers in deze presentatie zijn afgeleid van het halfjaar bericht 2014 van ForFarmers waarop geen accountantscontrole is uitgevoerd. Het halfjaarbericht 
2014 en de hiervan afgeleide cijfers in dit persbericht zijn opgesteld in overeenstemming met Nederlandse verslaggevingsgrondslagen. 

 

TOEZICHT 

Gegeven de vrije verhandelbaarheid van de (certificaten van) aandelen op het huidige externe handelsplatform, staat ForFarmers  onder toezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en acteert de onderneming volgens de geldende regels voor effecten-uitgevende ondernemingen. 

 

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN 

Deze presentatie 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 jaarverslag 2013. 
De toekomstgerichte uitspraken in deze presentatie 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. 



Agenda 
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Profiel ForFarmers  

Financieel overzicht eerste helft 2014 

Vooruitzichten & Samenvatting 

The total feed business    

Hoofdpunten 



Profiel ForFarmers: feiten & cijfers 2013 
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Advies, verkoop en productie van diervoeders  
(mengvoeders,  specialties, bij-producten en ruwvoer) 

 
Verkoop  van  agrarische handelsartikelen  
(meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaad en 
pootgoed)  

Kernactiviteiten 

 

 

 

Mengvoer afzet  

~37% 
~32% 

~22% 
~9% 

Omzet   € 2,6 miljard 

Afzet van 6,4 miljoen ton mengvoer in 2013 

> 25.000 klanten (agrarische ondernemers) 

> 35 productiefaciliteiten in 4 landen 

Centraal aangestuurde R&D unit (NIC) 

> 2.200 medewerkers 

#1 in Europa:  Total Feed Business 
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Hoofdpunten  

Financieel overzicht eerste helft 2014 

Vooruitzichten & Samenvatting 

The total feed business    

Profiel ForFarmers  



Goede resultaten bij licht stijgend volume 
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• €1,2 miljard: 

• -/- 9% vs. H1 2013, vooral door lagere 
grondstofprijzen 

•  Volume-effect: +1%  mede door acquisitie van HST 
Feeds   

Bruto omzet 

• €198,4 miljoen: 

• + 6% vs. H1 2013, door  optimale inzet van 
nutritionele kennis 

• Alle landen hebben aan de stijging bijgedragen 

 

Brutowinst 

• €27,2 miljoen: 

• + 33% vs. H1 2013 

• Eenmalige last in 2014 van ca. €2,1 miljoen door 
voorgenomen sluiting van één van de twee fabrieken 
in Deventer 

• Succesvolle start  integratie van HST Feeds 

Bedrijfsresultaat (EBIT) 

 
• €0,18 per aandeel: 

• + 21% vs. H1 2013 
 

 

 

Resultaat na  belastingen per aandeel 

 
• Solide financiële uitgangspositie: 
• Solvabiliteit stijgt naar 45,9% 
• Werkkapitaal gereduceerd 
• Netto schuld licht gedaald, ondanks dividenduitkering  en 

aankoop HST Feeds 

Kapitaalstructuur & liquiditeit 

 
• €18,8 miljoen:  

• + 21% vs. H1 2013 
• Stijging voornamelijk door hogere bruto winst 

 

Resultaat na belastingen 



Agenda 
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Hoofdpunten  

Financieel overzicht eerste helft 2014 

Vooruitzichten & Samenvatting 

The total feed business    

Profiel ForFarmers  



Bruto omzet 
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Bruto omzet: -/- 9% 

 

• Lagere omzet door lagere kostprijs 
van de grondstoffen in alle landen 

• Volume exclusief acquisities is gelijk 
gebleven 

• Omzet  H1 2014 in Groot-Brittannië  
is € 370,9 miljoen. De omzet 
gecorrigeerd voor  het  acquisitie 
effect bedraagt €353,3 miljoen. 
Tegen de constante koers van 2013 
zou de omzet exclusief acquisitie 
uitkomen op € 341,0 miljoen. 

• Hoger volume mengvoer: +1%, van 
3,174 naar 3,215 miljoen  ton 

• Volumetoename  in  Duitsland en 
België. 

• Volumedaling in Nederland  door 
afname varkensstapel en  krimp van 
legsector. 

  

 1e helft  
2014 

1e helft  
2013 

   Nederland 509,5 575,6 

   Duitsland  255,3 294,2 

   België 113,7 122,2 

   Groot-Brittannië 370,9 385,0 

TOTAAL 1.249,4 1.377,0 

(In miljoen €) 



Brutowinst 
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Mln. Euro  
 

 

 

 

   

 

 

 

 
Stijging brutowinst van 6%  
 
• Bij constante koersen: +5%  

(gunstig £ effect) 
 

• Nederland: stijging vanwege focus op   
optimale inzet van  nutritionele kennis in 
het productaanbod ondanks een lager 
volume. 

 
• Duitsland: brutowinst gestegen door 

volume-effect en focus op producten  
gebaseerd op optimale nutritionele 
kennis 
 

• België: stijging door volumegroei 
 

• UK: brutowinst die in lokale valuta gelijk 
is aan voorgaand jaar. Exclusief acquisitie 
geringe daling door een lang stalseizoen 
in 2013 (voerbehoefte bij dieren op stal is 
groter!)    

 

(In miljoen €) 

2014 2013 



Bedrijfslasten en bedrijfsresultaat  
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22,8 

Mln. Euro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten gestegen met  2,9% 
 
• Bedrijfslasten excl. acquisitie en tegen 

constante koersen dalen met  0,4% 
• Incidentele last door voorgenomen 

sluiting fabriek  in Deventer (€2,1 
miljoen) 

• Exclusief  acquisitie, koerseffect en 
incidentele last  dalen de bedrijfslasten 
met 1,7% 

 
 

Bedrijfsresultaat gestegen met 32,7% van  
€20,5  naar €27,2 miljoen 
• Acquisitie effect €0,3 miljoen 
• Stijging  door valuta effect  €0,3 miljoen  
• Stijging verder met name te danken aan 

margeverbetering gedreven door 
synergie op het gebied van nutritionele 
kennis 

• Exclusief  acquisitie, koerseffect en 
incidentele last  stijgt het bedrijfsresultaat 
met 40%. 
 

 
 

  

 
  

(In miljoen €)   

Bedrijfslasten 1e helft  
2014 

 

1e helft  
2013 

   Personeelskosten 66,7 63,6 

   Afschrijvingen 14,2 11,6 

   Overige bedrijfskosten 93,6 94,5 

Totaal 174,5 169,7 

Bedrijfsresultaat (EBIT) 27,2 20,5 



Resultaat na belastingen 
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22,8 

 

 

 

 

Incident 2014 
• Voorgenomen sluiting van een 

van de twee fabrieken in 
Deventer 

 
 Incident 2013 
• Netto opbrengst door verkoop 

Agrovision  (€1,6 miljoen) 
 

 
 

(In miljoen €)     

  

1e helft  
2014 

 

1e helft  
2013 

Bedrijfsresultaat 27,2 20,5 

   Financiële baten & lasten - 0,9 - 1,0 

   Belastingen - 7,2 - 5,4 

   Resultaat deelnemingen 0,0 1,6 

   Aandeel van derden - 0,3 - 0,2 

Resultaat na belastingen 18,8 15,5 

Resultaat na belastingen per aandeel (in 1 €)  0,18 0,15 



Kapitaalstructuur 
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22,8 

  
 
 
 

 

• Solvabiliteit stijgt van 44,2% naar 45,9%   
 

• Afboeking  ten  laste van vermogen van  € 3,5 miljoen  voor 
toevoeging aan de pensioenvoorziening in Groot-Brittannië  

 
• Lager werkkapitaal veroorzaakt voornamelijk door lagere  

grondstofprijzen 
 

(In miljoen €) 

  
30-06-2014 31-12-2013 

Netto werkkapitaal 152,7 159,9 

Netto bankschuld -/- liquide middelen 8,4 8,7 

      

Verkorte balans 30-6-2014 31-12-2013 

In miljoen € 

Vaste activa 289,7  277,9  

Vlottende activa 465,4  496,6  

Totaal activa 755,1  774,5  

Groepsvermogen 346,3  342,7  

Voorzieningen 87,0  85,6  

Langlopende schulden 118,9  129,3  

Kortlopende schulden 202,9  216,9  

Totaal passiva 755,1  774,5  



Strategische ontwikkelingen 
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• Uitbreiding directieteam van 6 naar 8 personen door benoeming van Stijn Steendijk als directeur Strategy & 
Organisation en Steven Read als directeur Purchasing, Pricing and Formulation 

• Benoeming Nico de Vos tot directeur Operations & Supply Chain 

• Voorgenomen uitbreiding statutaire directie met Arnout Traas (CFO) en Jan Potijk (COO) naar drie personen 

Versterkingen en benoemingen RvC en (statutaire) directieteam 

• Recent is gestart met de “re-branding” in Groot-Brittannië en conform planning zal dit merk binnen 12 
maanden door alle overige ForFarmers bedrijven (behalve Reudink, Pavo en PoultryPlus) worden gevoerd 

• Voorgenomen overheveling van de productie van één van de twee fabrieken in Deventer naar de 
productielocatie in Delden 

• Aankondiging van de samenwerking van Reudink met Agrifirm op het gebied van de productie van biologische 
veevoederproducten 

• Verkoop 50%-belang in paardenvoederproducent Subli  aan AgruniekRijnvallei 

Operational excellence & synergieën 

• Onderzoek openbare beursnotering nog gaande 

• Verdere aanscherping strategie met doelstelling meer te investeren in slagkracht en aansturing 

• Nadere invulling doelstellingen gedurende rest van het jaar 

Aanscherping strategie  



Agenda 
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Hoofdpunten  

Financieel overzicht eerste helft 2014 

Vooruitzichten & Samenvatting 

The total feed business    

Profiel ForFarmers  



Vooruitzichten 

• Aanhoudende fluctuaties van de grondstofprijzen verwacht als gevolg van 
toenemende (geo-) politieke spanningen en instabiliteit in de agrarische 
markten 

• De huidige oogstverwachtingen en prijsontwikkelingen op de grondstof- 
markten ten opzichte van de tweede helft van 2013 zullen aanleiding zijn 
tot een verwachte daling van de omzet in de tweede helft van het jaar. De 
omzet over het gehele jaar zal dan ook lager zijn dan die van 2013 

• Er worden gedurende de komende 12 maanden éénmalige kosten 
gemaakt voor “re-branding” naar het ForFarmers merk en kosten voor het 
onderzoek van de mogelijke overgang van handelsplatform naar openbare 
beurs 
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Samenvatting 
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Goede brutowinst resultaten  
ondanks  dalende grondstofprijzen 

Versterking directie afgerond 

 
HST Feeds en Wheyfeeds in GB 
overgenomen en voorgenomen 

sluiting Deventer 
  

 Vervolgstappen gezet in uitbouw 
‘One ForFarmers’  

 

 Licht stijgende volumes 

Aanscherping strategie afgerond 
vóór eind 2014  



Agenda 
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Hoofdpunten  

Financieel overzicht eerste helft 2014 

Vooruitzichten & Samenvatting 

The total feed business    

Profiel ForFarmers 



Plaats in de logistieke (voedsel)keten 

 

 

 

 

 

18 

Total  feed to farm  

• van de boer naar de boer 
• verwerkende industrie als essentiële schakel in de keten 
• bijdrage aan verbetering van het rendement op de boerderij 
• duurzaamheid als belangrijke drijver van voerefficiëntie 

 



Relevante markttrends & thema’s 
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• Bevolking Europa stagneert / krimpt, maar wereldbevolking groeit 

• Toename welvaart wereldwijd stimuleert vraag naar (duurdere) eiwitrijke producten 

Demografisch 

• Duurzaam ondernemen / produceren (MVO) is steeds meer de norm in de voedselketen 

• Meer aandacht voor milieu, dierenwelzijn , gezondheid en voedselveiligheid 

• Consumenten kiezen bewuster - vraag naar biologisch voedsel neemt  toe 

Maatschappelijk 

• Aantal agrarische ondernemers in alle sectoren neemt af;  volumes blijven op peil  door sterke groei 
gemiddelde bedrijfsgrootte (schaalvergroting) 

• Professionaliseringslag klanten zet door, meer focus op management, productiviteit  (voerefficiëntie) en 
efficiency (automatisering) met aandacht voor diergezondheid  

• Meer vraag naar specialistische kennis en knowhow door grotere complexiteit op het agrarisch bedrijf  

• Toename in home mixing stimuleert vraag naar enkelvoudige voeders 

Marktspecifiek 

• Aankomend castratieverbod zorgt voor groei aandeel vleesvarkens dat als beer wordt afgemest 

• Aanhoudend gunstige vraag naar zuivel stimuleert vraag naar ruwvoer en weideproducten 

• Toename biologische agrarische bedrijven door grotere  vraag naar volledig duurzaam geproduceerde / 
biologische producten, met name in pluimvee 

Sector- en klantspecifiek 



Klant- en waardepropositie 
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Dichtbij de klant, op het boerenerf 

 
Brede kennis en adviesrol 

 
Performance en voerefficiëntie 

 

Product- en procesinnovatie 

 
Operational  excellence  

 
Internationale schaalvergroting 

 

Duurzaam ondernemen en 
ketenverantwoordelijkheid 
 

 

Marktbewerking 
 

 
Marktleidende posities in mengvoer met 
brede klantenbasis  

 
Aanvullend product-, specialties en 
hulpmiddelen assortiment voor klanten in 
alle gekozen marktsegmenten 
 
Sterke financiële slagkracht  

 
Stabiele en betrouwbare dienstverlening 

 
Coöperatieve achtergrond en directe 
betrokkenheid leden 
 
Lange termijn georiënteerd 

 
 

 

 

Solide uitgangspositie 

  

Bieden van complete diervoedingoplossingen gebaseerd op optimale nutritionele kennis 
Aansluitend op de individuele klantsituatie en bedrijfsdoelstellingen  

 

Logistiek, inkoop en schaal 
samenbrengen en combineren 

met specialistische kennis  
om rendement bij de boer te 

maximaliseren 
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