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investeert in de
toekomst van de
varkenssector”
BQP

Groot Brittannië
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Kerncijfers

Pro forma
2012 *1

2012

2011

2010

2009

2008

Omzet (in € x 1 miljard)

2,56

6,62

5,22

4,16

1,95

0,74

Afzet (in mln. tonnen)
Mengvoeders
Ruwvoeders en vochtrijke voeders
Enkelvoudige voeders

6,25
1,71
0,67

4,89
1,27
0,46

2,48
0,51
0,06

2,38
0,40
0,07

2,22
0,39
0,09

2,37
0,47
0,08

Totaal veevoeders

8,63

6,62

3,05

2,85

2,70

2,93

-

18,23

19,56

18,87

7,28

-

39,76

53,28
40,47

21,93
21,40

40,48
32,01

50,45
34,10

28,77
26,77

Dividenduitkering

12,14

6,42

9,60

10,23

8,63

Balans (in € x 1 miljoen)
Groepsvermogen

327,1

321,5

312,5

275,2

195,6

Balanstelling

816,7

706,1

651,4

517,5

257,8

40,1%

45,5%

48,0%

53,2%

75,9%

20,6%

11,1%

20,6%

19,5%

4,9%

105,26
0,51
3,07

105,48
0,21
2,62

106,19
0,38
2,51

106,26
0,47
2,22

106,15
0,27
1,83

0,115

0,061

0,090

0,096

0,081

2,15
4,2

2,09
10,1

2,58
6,8

-

-

2.194

884

847

832

608

Agrarische grondstoffen
Resultaat (in € x 1 miljoen)
Resultaat na belastingen
Resultaat na belastingen t.b.v. dividendbepaling

Solvabiliteit

*2

Rendement genormaliseerd eigen vermogen
Kerncijfers per aandeel
Aantal aandelen uitstaand (x 1.000)
Winst per aandeel (in €)
Intrinsieke waarde per aandeel (in €)
Dividend per aandeel (in €)
Slotkoers (in €)
Koers-winstverhouding
Totaal aantal medewerkers

*4

*3

*1

Zie pagina 58 voor een toelichting.
Groepsvermogen in procenten van balanstotaal.
*3
Uitgangspunt in normalisatie van het eigen vermogen is een solvabiliteit van 35%. De boekwinsten op de verkoop van deelnemingen en
onroerend goed zijn niet meegenomen bij de rendementsbepaling.
*4
Omgerekend naar volledige dienstverbanden per jaareinde.
*2
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Bedrijfsprofiel

The total feed
business
locatie Lochem

6

Visie
Duurzaam voedsel.
Missie
Als toonaangevende en betrouwbare nutritiepartner helpen wij een groeiende wereldbevolking te voeden door het aanbieden van de meest duurzame voer- en akkerbouwoplossingen.
Strategie
De focus is: ‘Feed to Farm’, operational excellence en betrouwbaarheid voor onze klanten.
Onze voer- en akkerbouwoplossingen bieden klanten de mogelijkheid om kwaliteitsproducten zoals melk, vlees, eieren en granen te produceren. Om deze reden zijn wij een
essentiële schakel in de ‘Feed to Food’ keten, meer productie versus minder
verbruik.
Onze voortdurende internationale groei stelt ons in staat kostenefficiënt, innovatief, een
belangrijke partner voor de andere schakels in de voedselketen, een leider binnen de
diervoederindustrie en een aantrekkelijke werkgever te zijn. Wij willen winnen en onze
‘out of the box’-oplossingen zorgen voor duurzaam succes.

7

ForFarmers is een ambitieuze voeronderneming, hoofdzakelijk actief in NoordwestEuropa. Haar kernactiviteiten zijn de productie en afzet van diervoeders en handelsartikelen (zoals akker- en weidebouwproducten). Ze is actief in de sectoren rundvee, varkens,
pluimvee en plant (akkerbouw & loonwerk). Bij haar producten biedt ForFarmers haar
klanten een aanvullend pakket van diensten: van uitgebreid advies over diervoeding
en dierhouderij tot hulp bij de bedrijfsontwikkeling. Dit stelt de veehouder in staat een
aantoonbaar beter resultaat te realiseren. Met de slogan ‘the total feed business’ geeft
ForFarmers aan waar zij voor staat: het leveren van diervoeding in welke vorm dan ook,
overeenkomstig de wensen van de klant.
Voor haar mengvoeractiviteiten beschikt ForFarmers
over 40 productielocaties in Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië. Het hoofdkantoor van ForFarmers is gevestigd in Lochem (Nederland).
Met een afzet van 8,6 miljoen ton voeders op jaarbasis, waarvan 6,3 miljoen ton mengvoer, is ForFarmers
Europees marktleider in mengvoeders. Er werken circa
2.200 medewerkers.

Toekomstvisie
ForFarmers wil een aantrekkelijke partner blijven voor
veehouders en akkerbouwers door een maximale
bijdrage te leveren aan het rendement op agrarische
bedrijven. De basis hiervoor is operational excellence
en optimale kennisbenutting. Door de beste te zijn in
efficiency en kennis biedt ForFarmers haar klanten de
beste waarde-prijsverhouding, voorspelbare resultaten
en aantoonbaar meer rendement.
Om onze ambitie waar te maken is een verdere groei
van de afzet een voorwaarde. ForFarmers richt zich
daarbij ook op fusies of overnames, omdat dit een positieve bijdrage levert aan de realisatie van de doelstellingen.
De termijndoelen tot en met 2016 luiden:
• De productie van tien miljoen ton mengvoeders,
de nummer 1 in Europa;
• Actief zijn in vijf landen;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een verdubbeling van de omzet bijproducten
(t.o.v. 2011);
Een verdubbeling van de omzet handelsartikelen
(t.o.v. 2011);
Een rendement op het genormaliseerde eigen
vermogen van meer dan 12%;
Een maximale Net debt/Ebitda van 2,5;
Van handelsplatform naar beursnotering;
Een productie van meer dan 4.000 ton mengvoeders per medewerker (in Nederland, België en
Duitsland);
Het realiseren van top risicomanagement bij
inkoop;
Een goed ontwikkeld personeelsbeleid en management;
Een blijvende voorloper op het gebied van duurzaamheid zijn.

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
De agrarische sector staat voor de enorme uitdaging
te voldoen aan de groeiende behoefte van de wereldbevolking aan voedsel. Om de wereldbevolking te
kunnen blijven voeden, moeten we op een duurzame
wijze meer gaan produceren, rekening houdend met
milieu en biodiversiteit. Duurzaamheid behoort tot de
kernwaarden van ForFarmers en vormt een integraal
onderdeel van de bedrijfsvoering. In dit licht kiest ForFarmers voor intensieve duurzaamheid, bijvoorbeeld

meer melkvet en -eiwit per koe of hogere gewasopbrengsten per hectare.
Door op een steeds efficiëntere wijze voeders te produceren - waar mogelijk met behulp van alternatieve
grondstoffen (zoals bijproducten uit de biofuel-industrie) - en ervoor te zorgen dat deze voeders efficiënt
door het dier worden opgenomen, levert ForFarmers
haar bijdrage aan een duurzame productie als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Acquisities en desinvesteringen

verkoop van gewasbeschermingsmiddelen. Door deze
overname krijgt ForFarmers in Emmen de beschikking
over een moderne locatie voor de opslag en distributie
van gewasbeschermingsmiddelen.
BOCM PAULS
Per 1 juli 2012 heeft ForFarmers de aandelen van diervoederproducent BOCM PAULS uit Wherstead (GrootBrittannië) verworven. BOCM PAULS realiseert een afzet
van 2,3 miljoen ton voeders op jaarbasis.

ForFarmers heeft de ambitie om de beste klantgerichte
onderneming in diervoeding en akkerbouwproducten
in Europa te zijn. Deze ambitie past bij haar beleidsuitgangspunt beter te worden door te groeien. De
stappen die ForFarmers in 2012 heeft gezet sluiten aan
bij de groeiambitie.

Door deze acquisitie is het werkgebied van ForFarmers
uitgebreid met Groot-Brittannië. BOCM PAULS beschikt over veel kennis van enkelvoudige producten en
premixen op het boerenerf. Daarnaast beschikt BOCM
PAULS over een internationaal agentennetwerk voor
biggenvoeders.

In 2012 heeft ForFarmers de activiteiten van Hendrix,
Agro-Emmen, BOCM PAULS en Dairy Direct verworven
en de aandelen van Cefetra en Probroed verkocht. De
overnames van Hendrix en BOCM PAULS passen in de
strategie. De opbrengsten van de desinvesteringen
worden geïnvesteerd in het verder versterken van de
kernactiviteiten.

Dairy Direct
Op 22 augustus 2012 heeft BOCM PAULS de aandelen
van Dairy Direct overgenomen. De kernactiviteit van
Dairy Direct is de verkoop van mineralenmengsels en
premixen aan veehouders en de diervoederindustrie. De
afzet bedraagt 15.000 ton per jaar.

Acquisities 2012

Verkoop aandelen Probroed
Op 19 december 2012 kondigde ForFarmers Group aan
dat zij haar aandelen (33,4%) in Probroed B.V. uit Groenlo (onafhankelijke leverancier van eendagskuikens voor
de vleeskuikenhouderij) per 1 januari 2013 verkoopt aan
het Duitse Wimex (producent van broedeieren en eendagskuikens). Ook de andere aandeelhouders hebben
deze stap gezet. Probroed krijgt door de samenwerking
met Wimex een nog sterkere positie in de Nederlandse
en Duitse vleespluimveemarkt.

Hendrix voeractiviteiten
De medio november 2011 aangekondigde verwerving
van de voeractiviteiten van Nutreco in Nederland,
België en Duitsland is in 2012 door de Europese Mededingingsautoriteiten goedgekeurd. Per 1 april 2012 zijn
deze voeractiviteiten onderdeel van ForFarmers Group.
Deze acquisitie geeft een toename in de afzet mengvoer van 2 miljoen ton per jaar. De groei in het bestaande werkgebied (Nederland en Duitsland) levert
synergievoordelen op. Daarnaast wordt het werkgebied uitgebreid met België. Via een partnerschap profiteert ForFarmers van de kennis binnen Nutreco, een
onderneming met een leidende positie in de wereld
van diervoeding.
Agro-Emmen
ForFarmers heeft met ingang van 23 maart 2012
Agro-Emmen overgenomen. Agro-Emmen verzorgt de

Desinvesteringen 2012

Verkoop aandelen Cefetra
Eind 2012 heeft ForFarmers Group haar aandelenbelang
van 57,7% in Cefetra verkocht aan BayWa AG. In de afgelopen jaren is Cefetra uitgegroeid tot een belangrijke
speler op de Europese markt als supply chain manager
voor voornamelijk de feed- en foodindustrie. Cefetra
heeft de ambitie om verder te groeien. Het streven naar
verdere groei van Cefetra is beter haalbaar met een
andere strategische partner.
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Het aandeel ForFarmers Group B.V.

In 2005 is besloten het vermogen van de Coöperatie FromFarmers U.A. op naam van de
leden te zetten. Hiertoe zijn in 2007 de activiteiten van de onderneming ondergebracht
in ForFarmers B.V. De naam van de vennootschap is per 1 januari 2010 gewijzigd in
ForFarmers Group B.V. Hierdoor verkreeg Coöperatie FromFarmers U.A. 100 miljoen
aandelen in ForFarmers Group B.V.
Vanaf 2007 wordt door middel van het traject “Vermogen Op Naam” in tien jaar het
vermogen van de onderneming overgebracht van de coöperatie naar de leden. In 2007
is de Stichting Administratiekantoor ForFarmers opgericht. In 2010 zijn de 100 miljoen
aandelen in ForFarmers Group B.V., die in bezit waren van de coöperatie, gecertificeerd
en heeft de stichting certificaten uitgegeven, in totaal circa 106 miljoen. Daarvan zijn circa
6 miljoen certificaten geplaatst bij medewerkers van ForFarmers in het kader van een
medewerkersparticipatieplan. Voor deze medewerkers geldt na aankoop van de certificaten een lockup-periode van vijf jaar. In december 2012 is voor 4,9 miljoen certificaten
de lockup-periode verstreken. Deze certificaten zijn inmiddels vrij verhandelbaar.
Het stemrecht op aandelen kan door de certificaathouders bij de stichting worden
opgevraagd. De coöperatie kan onbeperkt stemrecht op bij haar in bezit zijnde aandelen
opvragen. Voor de andere certificaathouders is dit in beginsel gemaximaliseerd op 5%.
De raad van commissarissen van ForFarmers Group B.V., waarvan drie van de zes leden
ook commissaris zijn bij Coöperatie FromFarmers U.A., kan besluiten dit percentage te
verhogen tot maximaal 15%.
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Handelsplatform
Vanaf 8 november 2010 is het mogelijk te handelen in
certificaten via een multilaterale handelsfaciliteit. F. Van
Lanschot Bankiers N.V. exploiteert dit handelsplatform
en beschikt hiervoor over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op dit handelsplatform
kunnen zowel leden van de Coöperatie FromFarmers
alsook derden handelen in certificaten van aandelen
ForFarmers Group B.V.
In 2012 zijn 1.978 transacties in certificaten uitgevoerd.
Met deze transacties zijn in totaal 10.974.762 certificaten
verhandeld (op basis van dubbeltelling).

Koersgevoelige informatie wordt verspreid door middel
van een persbericht. Het beleid is om persberichten
voor- of nabeurs te publiceren en aan te bieden bij een
vastgestelde lijst van agrarische, financiële en algemene pers en de Autoriteit Financiële Markten. Daarnaast
worden persberichten geplaatst op de website van
ForFarmers Group B.V. (www.forfarmersgroup.eu).

Specificatie certificaten in omloop per 31 december 2012

Voorstel dividend 2012
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 10 april 2013 zal het voorstel ter goedkeuring
worden voorgelegd om per aandeel van € 1,- nominaal
een dividend uit te keren van € 0,11535 (2011: € 0,06087).
Dit komt overeen met een uitbetalingsratio (payout)
van 30% van het genormaliseerde resultaat na belastingen, conform het door de onderneming gedefinieerde
dividendbeleid.

Totaal aantal uitgegeven certificaten 106.261.040
Eigen bezit ForFarmers
1.006.100
Aantal certificaten in omloop
Verdeling certificaten
Coöperatie FromFarmers U.A.
Certificaten in lockup
Overige certificaathouders
Totaal

105.254.940 100%

86.817.469 82,5%
1.310.732 1,2%
17.126.739 16,3%
105.254.940 100%

Wijziging liquidity provider
Sinds 4 juli 2012 wordt de rol van liquidity provider ingevuld door SNS Securities N.V. Deze rol werd voorheen
ingevuld door het Amsterdams Effectenkantoor B.V. De
reden voor deze wijziging is het op 14 juni 2012 uitgesproken faillissement van het Amsterdams Effectenkantoor B.V. De liquidity provider heeft als belangrijkste
taak de handel in certificaten te ondersteunen door het
afgeven van koop- en verkooporders.
Informatieverstrekking
Het beleid van ForFarmers is gericht op het tijdig en
volledig informeren van (potentiële) aandeelhouders
over de relevante ontwikkelingen. ForFarmers voldoet
hiermee aan de vereisten zoals bepaald in de Wet
Financieel Toezicht. Het toezicht wordt uitgeoefend
door de Autoriteit Financiële Markten.

Algemene vergadering van aandeelhouders
De algemene vergadering van aandeelhouders zal
worden gehouden op woensdag 10 april 2013 bij
Witkamp te Laren (Gld).

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van ForFarmers
Group B.V. is het beschikbaar stellen van 30% van het
resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor buitengewone resultaten (boekwinsten, rekening houdend met
belastingen) en verminderd met het bedrag dat de
ontvangen dividenden van niet-geconsolideerde deelnemingen lager is dan 30% van het resultaat van die
deelnemingen. Op deze wijze wordt rekening gehouden met de strategie en een gezonde balansstructuur.
Binnen deze uitgangspunten streeft ForFarmers Group
B.V. naar een stabiele ontwikkeling van het dividend in
contanten aan haar aandeelhouders.
Belangrijke data 2013
18 maart Publicatie jaarcijfers ForFarmers Group B.V.
10 april
Algemene vergadering van aandeelhouders
11 april
Ex-dividend datum
15 april
Betaalbaarstelling dividend
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Kerncijfers per aandeel ForFarmers Group B.V.
(€ per aandeel)

2012

2011

2010

2009

2008

Resultaat boekjaar
Resultaat boekjaar genormaliseerd
Dividend
Uitbetalingratio
Intrinsieke waarde

0,51
0,38
0,115
30%
3,07

0,21
0,20
0,061
30%
2,62

0,38
0,30
0,090
30%
2,51

0,47
0,32
0,096
30%
2,22

0,27
0,27
0,081
30%
1,83

Hoogste koers
Laagste koers
Slotkoers

2,60
1,85
2,15

2,87
1,81
2,09

2,85
2,47
2,58

-

-

105.255
322.904
226.298

105.482
276.668
220.458

106.194
266.435
273.981

106.261
236.253
-

106.146
193.725
-

4,2

10,1

6,8

-

-

Aantal certificaten uitstaand (x duizend)
Intrinsieke waarde (x duizend)
Martkwaarde tegen slotkoers (x duizend)
Koers-winstverhouding

Prijs per certificaat ForFarmers Group B.V.
€ 3,50
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 0,50

€ 0,00
Dec 2010
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Juni 2011

Dec 2011

Juni 2012

Dec 2012

“ForFarmers is
een verlengstuk
van ons bedrijf”
Wim Lubbersen

Melkveehouder met 170 melkkoeien
Holten, Nederland
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Voorwoord van de directie

• Activiteiten van ForFarmers in Europa.
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2012 was voor ForFarmers een enerverend jaar. Met onder andere de overnames van Hendrix en BOCM PAULS en
de verkoop van Cefetra en Probroed is de basis gelegd voor een toekomstbestendige organisatie met de focus op
‘Feed to Farm’, oftewel voer (en akkerbouwproducten) voor de boeren. ForFarmers helpt een groeiende wereldbevolking te voeden door het aanbieden van de meest duurzame voer- en akkerbouwoplossingen.
Het jaar 2012 wordt gekenmerkt door een zeer gezond operationeel resultaat en het zetten van een belangrijke
stap in de realisatie van de strategische doelstellingen. Door de overname van Hendrix is de positie in de Nederlandse en Duitse markt versterkt en is ForFarmers actief in de Belgische markt. Na de overname van BOCM PAULS
is ForFarmers marktleider in Groot-Brittannië. ForFarmers is nu het grootste mengvoerbedrijf van Europa.
ForFarmers wil groeien om continu een goede en steeds betere waarde-prijsverhouding te kunnen bieden aan
haar klanten. Het vereist een versterking van de organisatie om de juiste rol te kunnen blijven vervullen in een
consoliderende markt. Bundeling van krachten is nodig om efficiënter te kunnen werken en verruimt de mogelijkheden om te investeren in innovatie. Een internationale werkomgeving met voldoende ontplooiingsmogelijkheden is een voorwaarde om de betere medewerkers aan te trekken, zodat de organisatie over meer kennis kan
beschikken. Schaalgrootte stelt ons in staat om wegen in te slaan die eerder niet mogelijk waren. Bijvoorbeeld bij
de inkoop van grondstoffen. De organisatie beschikt nu over veel kennis over de grondstoffenmarkt. Risicomanagement en interne controlesystemen beperken de risico’s met betrekking tot de prijsvolatiliteit en de beschikbaarheid van grondstoffen voor ForFarmers.
ForFarmers is een organisatie in ontwikkeling. In de eerste helft van 2013 wordt de integratie op het gebied van
automatisering en assortimentsbeheer tussen ForFarmers en Hendrix afgerond. Verder is de verwachting dat de
synergievoordelen tussen ForFarmers en BOCM PAULS in 2013 in toenemende mate worden gerealiseerd.
Belangrijke uitgangspunten voor ForFarmers zijn een zo efficiënt mogelijke inzet van alle operationele productiemiddelen. Het servicepakket voor boeren wordt naar een hoger niveau gebracht. De klant wordt nóg beter
bijgestaan in een optimale bedrijfsvoering, dankzij alle kennis die binnen de nieuwe organisatie aanwezig is.
Afgelopen jaar is de directie op groepsniveau aangepast aan de gewijzigde structuur van de onderneming. Er
is gekozen voor een gecombineerd functioneel, geografisch en productgroepen model. Naast de algemeen
directeur, de directeur nutritie en de financieel directeur, telt de directie drie directeuren voor respectievelijk de
activiteiten in Nederland, in Groot-Brittannië en in Duitsland en België alsook voor diverse productgroepen. Deze
indeling past goed bij de huidige ontwikkelingsfase en omvang van de organisatie.
De directie heeft – zeker gezien de hectiek en de vele veranderingen in 2012 – grote waardering voor de inzet en
betrokkenheid van haar medewerkers en bedankt hen voor hun bijdrage in het afgelopen jaar.

Lochem, 12 maart 2013

Directie							
B.J. Ruumpol, algemeen directeur
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Directieprofiel

Iain Gardner
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Nico de Vos

Jan Potijk

Directeur

Directeur nutritie

Directeur

Iain Gardner (1962, Schotse nationaliteit) is sinds de overname van
BOCM PAULS in juli 2012 in dienst
bij ForFarmers en verantwoordelijk
voor Groot-Brittannië. Daarnaast is
hij directeur van BOCM PAULS. Zijn
dienstverband is voor onbepaalde
tijd. Uit hoofde van zijn functie is de
heer Gardner verantwoordelijk voor
de BOCM PAULS activiteiten.

Nico de Vos (1956, Nederlandse
nationaliteit) is sinds maart 1988
in dienst bij ForFarmers en sinds
juni 1995 lid van de directie. Zijn
huidige functie is directeur nutritie
en in deze hoedanigheid is hij bij
ForFarmers verantwoordelijk voor
Inkoop, Nutritie Innovatie Centrum
(NIC), Health Safety Quality (HSQ),
Optimalisatie, Engineering & Projecten en Logistiek. Zijn dienstverband
is voor onbepaalde tijd. Uit hoofde
van zijn functie is de heer De Vos
bestuurslid bij Industriële Kring
Lochem (IKL) en bij stichting GMP+
International.

Jan Potijk (1958, Nederlandse
nationaliteit) is sinds augustus 1983
in dienst bij ForFarmers en sinds
juli 2000 lid van de directie. Zijn
huidige functie is directeur, en in
die hoedanigheid is hij binnen
ForFarmers verantwoordelijk voor
ForFarmers Hendrix (Nederland),
FarmFeed Hedimix en Pavo. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor
Marketing en Communicatie. Zijn
dienstverband is voor onbepaalde
tijd. Uit hoofde van zijn functie
is de heer Potijk lid van de raad
van commissarissen van Subli B.V.,
Agrovision, bestuurslid van Nevedi
en Stichting Gezinsbedrijf Plus.

Bert-Jan Ruumpol

Arnout Traas

Ronald van de Ven

Algemeen directeur

Financieel directeur

Directeur

Bert-Jan Ruumpol (1958, Nederlandse nationaliteit) is sinds februari
1991 in dienst bij ForFarmers en
sinds januari 2003 algemeen directeur en statutair directeur. Hij is tevens voorzitter van de directie. Als
eindverantwoordelijk bestuurder
van ForFarmers is hij verantwoordelijk voor strategie en acquisities
en het aanboren van nieuwe
markten. Zijn dienstverband is
voor onbepaalde tijd. Daarnaast
is de heer Ruumpol bestuurder
van Coöperatie FromFarmers U.A.
en voorzitter van het bestuur van
de Stichting Administratiekantoor
ForFarmers. Uit hoofde van zijn
functie bekleedt de heer Ruumpol
de volgende nevenfuncties: bestuurslid van de Deutsche Verband
Tiernahrung E.V. (DVT) en lid van de
Steering Group van FEFAC.

Arnout Traas (1959, Nederlandse
nationaliteit) is sinds augustus 2011
in dienst bij ForFarmers als financieel directeur. Hij heeft binnen
ForFarmers de verantwoordelijkheid voor Controlling/administratie,
Human Resource Management
(HRM), Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en Juridische
zaken. Zijn dienstverband is voor
onbepaalde tijd.
Uit hoofde van zijn functie is de
heer Traas lid van de Raad van
Overleg Solidair Pensioen en lid van
de Beleggingscommissie Solidair
Pensioen. Daarnaast is de heer
Traas lid van de raad van commissarissen van Rabobank Utrechtse
Waarden en lid van de raad van
toezicht van het Anna van Rijncollege in Nieuwegein.

Ronald van de Ven (1961, Nederlandse nationaliteit) is sinds 1 april
2012 in dienst bij ForFarmers en
benoemd als directeur, verantwoordelijk voor ForFarmers Hendrix
(pluimvee en België), ForFarmers
(Duitsland), ForFarmers Thesing,
Hendrix Illesch en Reudink. Zijn
dienstverband is voor onbepaalde
tijd. Uit hoofde van zijn functie is de
heer Van de Ven lid van de raad van
commissarissen van HaBeMa.
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ForFarmers is opgedeeld in werkmaatschappijen (hierna Business Units of BU). Elke directeur is verantwoordelijk
voor de activiteiten van een cluster van Business Units.
Ronald van de Ven is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor de volgende Business Units:
Nederland: pluimvee
ForFarmers Hendrix (pluimvee) produceert en levert mengvoeders voor Nederlandse pluimveehouders. Naast producten biedt ForFarmers Hendrix haar klanten een aanvullend pakket van
diensten, van uitgebreide adviezen tot ondersteuning bij de bedrijfs-ontwikkeling.
België: rundvee, varkens, pluimvee
ForFarmers Hendrix (België) produceert en levert mengvoeders voor Belgische veehouders.
Naast producten biedt ForFarmers Hendrix haar klanten een aanvullend pakket van diensten,
van uitgebreide adviezen tot ondersteuning bij de bedrijfsontwikkeling.
Duitsland: alle sectoren
ForFarmers (Duitsland) produceert en levert mengvoeders voor Duitse veehouders. Ook
beschikt ze over een locatie waar halffabricaten voor huisdierenvoeding (petfood) worden
geproduceerd. Naast directe verkoop vindt verkoop van voerproducten plaats via de Duitse
Landhandel (dealer). Tevens biedt ForFarmers haar klanten een aanvullend pakket van diensten,
van uitgebreide adviezen tot ondersteuning bij de bedrijfsontwikkeling.
Duitsland: alle sectoren
ForFarmers Thesing is een 60% werkmaatschappij van ForFarmers. ForFarmers Thesing voorziet
veehouders in Duitsland (Münster- en Sauerland, Rheinland-Pfalz) en Nederland van mengvoeders en bijproducten. Naast directe verkoop vindt verkoop van voerproducten plaats via de
Duitse Landhandel (dealer). Tevens biedt ForFarmers Thesing haar klanten een aanvullend pakket van diensten, van uitgebreide adviezen tot ondersteuning bij de bedrijfsontwikkeling
Duitsland: alle sectoren
Hendrix Illesch is actief in Oost-Duitsland en verkoopt hoofdzakelijk grondstoffen, premixen
(concentraten) en speciale bijproducten en op kleinere basis mengvoeders aan varkens- en
rundveehouders in Oost-Duitsland. Tevens biedt Hendrix Illesch haar klanten een aanvullend
pakket van diensten, van uitgebreide adviezen tot ondersteuning bij de bedrijfsontwikkeling
Nederland en Duitsland: alle sectoren
Reudink is een vooruitstrevend mengvoerbedrijf voor de biologische veehouderij in Noordwest-Europa. Het produceert en levert biologische rundvee-, varkens en pluimveevoeders. Tevens biedt Reudink haar klanten een aanvullend pakket van diensten, van uitgebreide adviezen
tot ondersteuning bij de bedrijfsontwikkeling
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Jan Potijk is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor de volgende Business Units:
Nederland: rundvee en varkens
ForFarmers Hendrix (rundvee en varkens) produceert en levert mengvoeders en verkoopt
handelsartikelen (zoals akker- en weidebouwproducten) voor Nederlandse rundvee- en varkenshouders en akkerbouwers. Naast producten biedt ForFarmers Hendrix haar klanten een
aanvullend pakket van diensten, van uitgebreide adviezen tot ondersteuning bij de bedrijfsontwikkeling. Ze heeft daarbij de beschikking over een professioneel dealernetwerk.
Nederland: ruwvoeders en bijproducten
FarmFeed Hedimix is leverancier van vochtrijke voeders, ruwvoeders, enkelvoudige voeders en
strooisels en is actief in de Nederlandse, Belgische en Duitse markt. Ze beschikt over tankparken op meerdere locaties voor de opslag van reststromen van bijvoorbeeld zuivelfabrieken of
brouwerijen en de productie van vloeibare producten voor de veehouderij.
Internationaal: paarden
Pavo produceert en levert paardenvoeders in meerdere Europese landen. Naast directe verkoop
vindt de afzet plaats via landelijke verkooppunten. Tevens voorziet zij haar klanten van uitgebreid advies.

Iain Gardner is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor de volgende Business Units:
Onder BOCM PAULS vallen vier Business Units (BU):
•
BU Noord, met de focus op rundveevoeders (mengvoeders en blends);
•
BU Zuid, met de focus op rundveevoeders (mengvoeders en blends);
•
BU Pigs, Poultry and Speciality (varkens, pluimvee, specialiteiten), met de focus op varkensen pluimveevoer. Hieronder valt ook BOCM PAULS International met een internationaal
agentennetwerk voor de verkoop van speciale biggenvoeders en préstarters in meerdere
Europese landen;
•
BU Feeds Marketing vermarkt bijproducten uit de humane voedingsindustrie (afkomstig
van bierbrouwerijen en whisky distilleerderijen) die geschikt zijn voor diervoeding.
Naast mengvoer levert BOCM PAULS een uitgebreid assortiment bijproducten, enkelvoudige
voeders, vitamine- en mineralenmengsels en premixen. Alle Business Units bieden klanten een
aanvullend pakket van diensten, van uitgebreide adviezen tot ondersteuning bij de bedrijfsontwikkeling.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen en van de directie is niet conform het streefpercentage van
minimaal 30% vrouwen, zoals bedoeld in artikel 2:276 BW. De organisatie streeft ernaar om een goede verdeling
van mannen en vrouwen te krijgen. Op dit moment voldoet ForFarmers nog niet aan dit streven omdat er in 2012
te weinig instroom van vrouwelijke kandidaten is geweest. In de toekomst zal de organisatie bij de instroom van
nieuwe kandidaten rekening houden met dit streven.
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Trends agrarische sector

De agrarische sector is een uitdagende sector. Met
een groeiende wereldbevolking en de toename van
de consumptie van vlees, zuivel en eieren, neemt de
behoefte aan voedsel toe. Dit biedt kansen voor de
agrarische ondernemer.

aantal agrarische bedrijven daalt, maar de bedrijven die
blijven worden groter en professioneler. Dit leidt ertoe
dat er meer behoefte is aan nutritionele kennis op het
boerenerf. ForFarmers kan hierin een belangrijke rol
vervullen.

Bij grondstoffen is de prijsvolatiliteit hoog, waardoor
ook de voerprijzen fluctueren. De voerkosten hebben
een grote invloed op de totale kosten van een veehouderijbedrijf. Op een pluimveebedrijf bestaat ongeveer
80% van de kosten uit voerkosten, op een varkensbedrijf ongeveer 60%.

Het rendement van een agrarisch bedrijf staat onder druk. De kosten (voor voeding, arbeid, grond en
gebouwen) nemen toe en de inkomens van agrarische
ondernemers fluctueren sterker dan voorheen. Dit zijn
wereldwijde trends die de noodzaak tot continue verbetering van efficiency en de inzet van betere technieken aangeven. Agrarische ondernemers in NoordwestEuropa hebben het voordeel dat zij met hun dieren
een hoge voerbenutting (voerefficiency) en hoge
productiviteit realiseren. Hierin ligt een voorsprong ten
opzichte van andere landen. Die voorsprong is er ook
op het gebied van dierwelzijn, diergezondheid en
antibioticareductie. De eisen, zoals die op het gebied
van dierwelzijn en antibioticagebruik in (Noordwest-)
Europa gelden, zullen doorvertaald worden naar andere landen. Dit betekent een versterking van de concurrentiepositie van de Noordwest-Europese veehouderij.

Steeds meer grondstoffen worden gebruikt voor de
productie van biobrandstoffen. Zo wordt in Amerika
40% van het maisareaal gebruikt voor de productie
van bio-ethanol. Bij de productie van biobrandstoffen
komen reststromen beschikbaar die geschikt zijn voor
veevoeding. Voor ForFarmers is het dus een kans om
deze producten maximaal te benutten en tot waarde te
brengen.
Voor de komende jaren is de verwachting dat in Noordwest-Europa het productievolume van melk zal stijgen
en de productievolumes van rund- en varkensvlees
en eieren zullen stabiliseren. Het productievolume van
pluimveevlees zal naar verwachting licht groeien. Het
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Grondstoffenmarkt

De grondstofprijzen bevonden zich gemiddeld op een
hoger prijsniveau dan in 2011. Met name de sojaprijzen
zijn fors gestegen. De gemiddelde sojaprijs lag afgelopen jaar circa 40% hoger dan in 2011. De tarweprijs
lag circa 10% hoger en is van alle granen het meest
gestegen. Gezien over een langere termijn neemt de
wereldwijde vraag naar dierlijke producten en daarmee
de vraag naar granen en oliezaden toe. Dit vraagt om
hogere grondstoffenopbrengsten.

zitting in de Nevedi werkgroep Task Force Duurzame
Soja. Het initiatief houdt in dat de sojateelt voldoet aan
afgesproken verifieerbare criteria voor de volgende
sociale en milieuthema’s: werknemersrechten, landrechten, niet-ontbost gebied, respect voor kleinschalig en traditioneel landgebruik, welzijn inheemse
bevolking, bescherming biodiversiteit, watergebruik,
bodemvruchtbaarheid, gebruik bestrijdingsmiddelen
en impact infrastructuur.

Het is van groot belang dat de kwaliteit van de aangevoerde grondstoffen is gewaarborgd. Via audits
worden leveranciers beoordeeld of ze alle processen
op de juiste manier uitvoeren. Deze kwaliteitsborging
is mede gerealiseerd door Trust Feed, de organisatie
die namens 86 Nederlandse en Belgische diervoederbedrijven de veiligheid van aan hen geleverde
grondstoffen controleert en waarborgt. In Duitsland
ligt deze kwaliteitsborging bij QS (Qualität und Sicherheit). Dit kwaliteitssysteem is vergelijkbaar met het in
Nederland gehanteerde GMP+ systeem. BOCM PAULS
houdt zich aan het Universal Feed Assurance Scheme
(UFAS), als onderdeel van het verbond van agrarische
ondernemingen (Agricultural Industries Confederation,
AIC). UFAS is een richtlijn, die beschrijft hoe de diervoederproductie en het transport van diervoeders volgens
HACCP-regels dient te worden uitgevoerd.

Wereldmarktontwikkelingen in 2012

Daarnaast bekijken de nutritionisten voortdurend of
er alternatieve grondstoffen zijn waarmee ForFarmers
met behoud van kwaliteit toch een scherpe voerprijs
kan realiseren. Initiatieven op het gebied van alternatieve grondstoffen worden altijd grondig getoetst aan
de kwaliteitsstandaarden. Tevens dient een nieuwe
grondstof in voldoende hoeveelheid beschikbaar te
zijn om langere tijd op een stabiele wijze in het voerassortiment te kunnen worden opgenomen.
ForFarmers ondersteunt sectorbrede initiatieven die
leiden tot een gemeenschappelijke duurzaamheidsaanpak voor de gehele agrarische sector. De aankoop van
duurzame soja vindt ForFarmers een verantwoordelijkheid voor de totale sector.
ForFarmers is lid van het initiatief Duurzame Soja van
de Round Table on Responsible Soy (RTRS) en heeft

Het jaar 2012 startte met een beginvoorraad tarwe van
voldoende omvang. De voorraden overige granen en
oliezaden waren laag. Met name de eiwitprijzen liepen
fors op na tegenvallende opbrengsten van sojabonen door droogte in Zuid-Amerika. Ruim 50% van de
wereldwijde sojabonenproductie is afkomstig uit deze
regio, derhalve hebben ontwikkelingen in Brazilië, Argentinië en Paraguay grote invloed op de prijsvorming
van sojaproducten. Een extra prijsopdrijvend effect had
de recordimport van sojabonen door China (zie grafiek
2 op bladzijde 22).
In de eerste helft van het jaar stabiliseerden de graanprijzen. Vanwege het grotere areaal mais dat in NoordAmerika ingezaaid was en de goede groeiomstandigheden leek Amerika op weg naar een recordopbrengst
van meer dan 375 miljoen ton mais; een stijging van
ruim 20% ten opzichte van vorig jaar. Eind juni, begin
juli veranderde deze verwachting vanwege extreme en
lang aanhoudende droogte en hoge temperaturen in
Amerika. Ook in Zuidoost-Europa en het Zwarte Zeegebied liepen de opbrengsten sterk terug door droogte
en hoge temperaturen. De prijzen van nieuw geoogste
mais en soja liepen fors op.
Uiteindelijk bleken de oogsten van mais en sojabonen in Amerika toch beter dan eerder verwacht. Dit
resulteerde in een sterk toegenomen aanbod aan mais
en soja, vanwege de verkoop door investeringsfondsen
die grote posities waren aangegaan. Als gevolg hiervan
daalden de prijzen voor deze grondstoffen. Ondanks
kleinere oogsten zijn de exporten vanuit de EU en
het Zwarte Zeegebied gebleven vanwege de relatief
lage grondstofprijzen binnen de EU in vergelijking tot
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de wereldmarkt. Ook deze export zorgde voor een
prijsdaling van mais. De maisprijs ligt in de EU al vele
maanden onder de prijs van tarwe. De goede beschikbaarheid van mais en de afnemende vraag naar tarwe

resulteerde aan het einde van 2012 in een daling van de
grondstofprijzen. Zie voor de prijsontwikkeling grafiek 1.

1. Europese grondstofprijzen in 2012 (europrijs per ton)
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Markttrends per sector

Trends in de rundveehouderij
De Europese melkproductie kent een sterke concentratie in Noordwest-Europa. Dankzij het gematigde
klimaat kan hier goed ruwvoer verbouwd worden. De
zuivelindustrie hanteert een hoge kwaliteitsborging,
waardoor de melk van Noordwest-Europese melkveebedrijven van uitstekende kwaliteit is. De Europese
zuivelindustrie staat wereldwijd aan de top en is in staat
producten met toegevoegde waarde te leveren. In
2015 wordt de melkquotering naar verwachting afgeschaft. De verwachting is dat de uitbetalingsprijs van
melkproducten meer gaat fluctueren en gemiddeld op
een relatief lager niveau zal liggen. Naar verwachting
zal de melkproductie in Nederland en Noord-Duitsland
toenemen en in de overige regio’s stabiel blijven.
De melkveebedrijven zijn relatief groot en professioneel. Als gevolg van de schaalvergroting neemt het
zelf mengen van producten onder veehouders toe.
Veehouders kopen meer enkelvoudige grondstoffen in
en mengen dit op het eigen bedrijf tot voer. Daardoor
voorziet ForFarmers een toename in de verkoop van
enkelvoudige producten en klantspecifieke voeders. De
organisatie is hierop ingericht. Veehouders hebben meer
behoefte aan kennis over alternatieve voersystemen.
Door de combinatie van ForFarmers, Hendrix en BOCM
PAULS is er meer ervaring in huis met betrekking tot het
mengen van producten op het boerenerf (een trend die
in Duitsland en Groot-Brittannië al langer speelt).
In de Belgische rundveehouderij is de vleesveehouderij
(Belgische Blauwe) sterk vertegenwoordigd. De gemiddelde bedrijfsgrootte van een Belgische melkveehouderij is kleiner dan in Nederland en Duitsland. In de
Britse rundveehouderij domineert de melkveehouderij.
De gemiddelde bedrijfsgrootte ligt boven de honderd
koeien, de gemiddelde melkproductie ligt op 7.500 kg.
Groot-Brittannië beschikt bovendien over een sterke
vleesvee- en schapenhouderij.
In het kader van derogatie is fosfaatefficiëntie een
belangrijk kengetal voor de Nederlandse melkveehouderij. Nederland moet uiteindelijk 20% minder fosfaat
uitstoten ten opzichte van 2008/2009. Deze reductie
wordt onder andere gerealiseerd door te sturen op
voeding en management, aspecten waar ForFarmers

de benodigde kennis over beschikt. Nederland wist
in 2012 de fosfaatuitstoot te beperken tot onder het
Europees ingestelde fosfaatplafond.

Trends in de varkenshouderij
Vanwege wet- en regelgeving rondom milieu en dierwelzijn, maar ook door onvoldoende inkomen neemt
het aantal varkensbedrijven af. De bedrijven worden
daarentegen groter. Het aanbod van varkensvleesproducten laat een lichte daling zien. De uitbetalingsprijs van varkensproducten wordt beïnvloed door de
wereldmarktprijs. In de sector neemt het mengen van
enkelvoudige grondstoffen op het boerenerf en het
gebruik van vochtrijke diervoeders toe. ForFarmers biedt
ondernemers kennis over deze producten en weet met
gerichte advisering het management op een varkenshouderijbedrijf te ondersteunen.
In Nederland zijn ondernemers gespecialiseerd in de
zeugen- of de vleesvarkenshouderij. In Noord-Duitsland
lijken de bedrijven qua omvang op de Nederlands varkenshouderij, in Oost-Duitsland hebben de bedrijven
een industrieel karakter (grootschalig en met meerdere
locaties). Duitsland is ruimschoots zelfvoorzienend in
varkensvlees geworden. Daardoor zijn de uitbetalingsprijzen vergelijkbaar met Nederland. Verder wordt in
Duitsland veel gebruik gemaakt van lokaal beschikbaar
graan in combinatie met concentraten en mineralen.
De Belgische varkenshouderij richt zich specifiek op
varkens met een hoog vleespercentage (Belgische
Piétrain) ten behoeve van eigen consumptie en export.
Consumenten zijn bereid om voor deze onderscheidende kwaliteit extra te betalen. In België wordt een
groter deel van het voer in meelvorm verstrekt.
Na een sterke terugval stabiliseert de Britse varkenssector zich. Er zijn minder bedrijven, maar in omvang
groeien ze. In de verwerkende industrie is sprake van
consolidatie. Twee slachterijen zijn goed voor ongeveer
50% van de wekelijks geslachte varkens. Een belangrijk
kenmerk van de Britse zeugenhouderij is dat bijna 50%
van de zeugen buiten (outdoor) wordt gehouden, om
te voldoen aan de wensen van retailers en consument.
Dierwelzijn speelt in Noordwest-Europa een grote rol.

23

Supermarkten willen meer vlees geproduceerd volgens
een concept met extra aandacht voor dierwelzijn en
een hogere diergezondheid. Verder geldt een Europese
wetgeving rondom castratie. Het is vanaf 2015 in alle
Europese landen verboden om biggen te castreren.
ForFarmers heeft een specifiek voerprogramma voor
deze niet-gecastreerde dieren. Nederland is een voorloper ten opzichte van andere landen; in Nederland
wordt 50% van de vleesvarkens niet meer gecastreerd,
in Duitsland tot op heden niet meer dan 5%.
De supermarkten in Duitsland hebben interesse in
vlees van dieren die met non-ggo-voer gevoerd zijn.
Dit is voer waarin geen genetisch gemodificeerde organismen (ggo) verwerkt zijn. Hiervoor heeft ForFarmers
een uitgebreid aanbod aan non-ggo-voeders in haar
assortiment.
Om te voldoen aan derogatie is voor Nederlandse varkenshouders het kengetal fosfaatefficiëntie geïntroduceerd. Nederland moet uiteindelijk 20% minder fosfaat
uitstoten dan in 2008/2009. Deze reductie wordt onder
andere gerealiseerd door de technische resultaten (bijvoorbeeld de voederconversie) in de varkenshouderij
te verbeteren. ForFarmers ondersteunt varkenshouders
hierbij.
Ook de reductie van antibioticagebruik speelt een
grote rol. Sinds september 2011 mag er van overheidswege in Nederland geen antibiotica aan het voer
toegevoegd worden. ForFarmers heeft deze ontwikkeling tijdig opgepakt en is hierin een voorloper geweest.
Hierdoor ligt er meer focus op een hogere gezondheidsstatus. ForFarmers biedt kennis over het verkrijgen
van een hogere gezondheidsstatus aan, onder andere
via Pigcare® en voeroplossingen die de darmgezondheid van het varken ondersteunen.

Trends in de pluimveehouderij
Vleeskuikenhouderij:
Het aantal vleeskuikens in Noordwest-Europa blijft in
zijn totaliteit stabiel. In Duitsland zijn nog groeimogelijkheden, daar wordt geïnvesteerd in nieuwe stallen
voor vleeskuikens.
De belangrijkste trend in de Nederlandse en Belgische
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vleeskuikenhouderij is de focus op diergezondheid en
antibioticareductie. Het totale antibioticagebruik dient
met vijftig procent gereduceerd te worden. ForFarmers speelt op deze ontwikkelingen in, onder andere
middels het eind 2010 geïntroduceerde Gildehoenconcept. Bij dit concept wordt gebruik gemaakt van
een langzaam groeiend ras. Dit duurzame kipconcept
heeft als doel het antibioticagebruik bij vleeskuikens te
verminderen. Dit lukt, door de kuikens in de stal meer
ruimte voor groei en ontwikkeling te geven. Gildehoen
onderscheidt zich positief op het gebied van dierenwelzijn, antibioticareductie en economische duurzaamheid. Daarnaast biedt ForFarmers uitgekiende voeroplossingen aan die een positieve invloed hebben op
de diergezondheid. Een belangrijke factor hierin is de
vermindering van voetzoolontstekingen (voetzoollaesies) bij vleeskuikens in de stal. Zowel het aandeel voetzoolontstekingen als de uitval in een productiecyclus
zijn bepalend voor het aantal dieren dat een vleeskuikenhouder in de stal mag houden (de maximale bezettingsgraad in de stal). Mede dankzij voeronderzoeken
en het project voetzoolmonitoring heeft ForFarmers
inzicht in de maatregelen om de voetzoolkwaliteit bij
de kuikens optimaal te houden.
Groot-Brittannië heeft een sterke vleeskuiken- en
kalkoensector. Er wordt veel in integratieverband gewerkt. BOCM PAULS richt zich op de vrije markt. Daarnaast legt zij haar focus op de traditionele kalkoenenhouderij, die voor het winterseizoen (kerst) produceert.
Opfok de KuikenaeR
Opfok de KuikenaeR verkoopt vleeskuikenouderdieren
(hanen en hennen) in met name West-Europa. Deze
dieren zijn afkomstig van de door Opfok de KuikenaeR
gecontracteerde opfokbedrijven. De circa twee miljoen
benodigde eendagskuikens worden ingekocht bij fokkerijorganisaties.
Legpluimveehouderij
Met ingang van januari 2012 is kooihuisvesting in Europa verboden. Kooibedrijven zijn omgeschakeld naar
alternatieve huisvesting. Met name in Duitsland zijn
nog groeimogelijkheden. Daar vindt volop nieuwbouw
van leghennenhouderijen plaats.
Het totaal aantal hennen in Nederland is de afgelo-

pen twee jaar gedaald, maar zal naar verwachting
stabiliseren. In België ligt het aantal al jaren stabiel.
In Duitsland zal het aantal hennen toenemen. Daar
wordt de komende jaren een productiestijging van 5%
per jaar verwacht. In Groot-Brittannië blijft het aantal
dieren stabiel. De eierproductie in Noordwest-Europa is
gericht op de lokale behoefte. De vraag naar eieren van
hennen die in vrije uitloop worden gehouden, stijgt.
De Britse pluimveehouderij beschikt over een sterke
legsector. BOCM PAULS heeft haar focus liggen op
bedrijven die niet deelnemen aan een integratie, zoals
de bedrijven met vrije-uitloophennen, die 50% van de
eiproductie in Groot-Brittannië realiseren.
Vooral in Duitsland, maar ook in Nederland is de vraag
naar non-ggo-voer toegenomen. Van de totale eierproductie is ongeveer 50% geproduceerd op non-ggovoer. Pluimveebedrijven die gekozen hebben voor een
concept dat non-ggo-voer vereist, betalen de bijbehorende voerprijs.
Het meest gangbare voerproduct blijft mengvoer,
maar het principe van het zelf mengen van grondstoffen op het boerenerf neemt ook in de leghennenhouderij toe.

regionale neerslagverschillen geweest. In West- en
Zuid-Nederland is de oogst van met name aardappelen
tegengevallen.
Loonwerk
Loonwerkers leveren een wezenlijke bijdrage (van
grondbewerking tot oogst) aan de realisatie van goed
en veel ruwvoer op een veehouderijbedrijf. Tevens zijn
ze een belangrijke partner voor het introduceren en in
de praktijk brengen van nieuwe ideeën en werkwijzen,
zoals nieuwe bemestingsmethoden, nieuwe inkuilmiddelen, een goede en verantwoorde inzet van gewasbeschermingsmiddelen en de introductie van nieuwe
rassen.
De graszaad-omzet is gelijk gebleven, de omzet
maiszaad is gegroeid (mede door CropSolutions partners). De meststoffenafzet liet een lichte afname zien
(vanwege de beperkingen door de mestwetgeving) en
in gewasbeschermingsmiddelen vond een forse groei
plaats, vooral dankzij de overname van Agro-Emmen.
Met name richting loonwerkers daalde de afzet van
gewasbeschermingsmiddelen, omdat er vanwege
het koude voorjaar minder aan graslandbespuiting is
gedaan.

Trends in de sector plantaardig
De markt vraagt steeds meer specialistische kennis
van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen,
meststoffen, zaaizaden en de bijbehorende teelt. De
nieuwe afdeling Plant van ForFarmers Hendrix (Nederland) wordt gevormd door de voormalige Akkerbouw
en Loonwerk afdeling van ForFarmers, Agro-Emmen
(hoofdzakelijk gewasbeschermingsmiddelen bij akkerbouwers) en Hendrix UTD Agro (verkoop van gras- en
maiszaden, meststoffen en inkuilmiddelen en kennisafdeling voor de dealers). Tezamen met de positie van
ForFarmers binnen inkoopcombinatie CropSolutions
heeft Plant een goede inkooppositie van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaizaden.
Akkerbouw
2012 is een goed jaar voor de akkerbouw geweest. De
duurdere grondstoffenmarkt zorgt voor goede prijzen
op de graan- en aardappelmarkt. Wel zijn er flinke
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Afzet

Met name door de overname van Hendrix en BOCM
PAULS is de totale afzet mengvoeders in 2012 gegroeid
van ruim 2,5 miljoen ton naar 4,9 miljoen ton. ForFarmers is daarmee de grootste mengvoeronderneming
in Europa. Door de acquisities zijn in de landen waar
ForFarmers actief is de marktaandelen uitgebreid.

Trend
Zoals verwacht is in 2012 de totale afzet van de
Nederlandse mengvoerindustrie gedaald. Dit is met
name veroorzaakt door een afnemende varkensstapel. In België is de markt voor mengvoer voor alle
sectoren stabiel gebleven. Na jarenlange groei heeft
de markt zich in Duitsland gestabiliseerd, de afzet van
varkensvoer is afgenomen, terwijl die van rundvee- en
vooral pluimveevoer sterk zijn gegroeid. De markt in

Groot-Brittannië is na jarenlange daling in 2012 weer
licht toegenomen. BOCM PAULS heeft hier goed op in
weten te spelen.
Onder genoemde marktomstandigheden is het marktaandeel in België en Groot-Brittannië verder uitgebreid.
In Nederland en Duitsland is het autonome marktaandeel (excl. acquisities) gehandhaafd. De afzet en het
marktaandeel van enkelvoudige voeders en vochtrijke
diervoeders is in 2012 toegenomen.
De mengvoerafzet (4.885.000 ton) is te splitsen in 40%
varkensvoer, 30% rundveevoer en 24% pluimveevoer.
6% van de afzet bestaat uit overige diervoeders (met
name paarden) en halffabricaten voor huisdieren. Zie
grafiek 1 voor een weergave van deze mengvoerafzet.

1. Mengvoerafzet 2012 (x 1.000 ton) per diersector. Het totaal bedraagt 4.885.
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Rundvee

Rundvee
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Varkens

Varkens

Pluimvee

Overig

Pluimvee

Overig

Door de hoge grondstofprijzen en achterblijvende
melkprijzen staat de afzet van rundveevoer onder druk.
Vanwege tegenvallende groeiomstandigheden bleek
de ruwvoerkwaliteit in 2012 matig. Dit wordt gecompenseerd door extra inzet van mengvoeders. Hierdoor is het mengvoerverbruik per 100 kg melk stabiel
gebleven.

In mindere mate is de trend van een lager voerverbruik
ook waarneembaar in Duitsland. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in een lagere afzet van varkensvoeders in
Nederland en Duitsland, hetgeen niet volledig gecompenseerd is door de groei van de afzet in België en
Groot-Brittannië, waar ForFarmers haar marktaandeel
heeft weten te vergroten.

De varkenshouderij heeft zich in 2012 gekenmerkt
door een fors aantal stoppende bedrijven in met name
Nederland. Dit heeft geresulteerd in een afnemende
varkensstapel. Deze ontwikkeling, gecombineerd met
een verbetering van de voederconversie (o.a. vanwege een toename van het aandeel niet-gecastreerde
vleesvarkens, die het voer efficiënter benutten) en een
toenemend gebruik van enkelvoudige voeders heeft
geleid tot een lager mengvoerverbruik in Nederland.

De pluimveemarkt in Nederland en België heeft zich
gestabiliseerd, terwijl de markt in Duitsland en GrootBrittannië nog steeds groeit. In deze markt realiseerde
ForFarmers hogere afzetcijfers. Zo is in Duitsland voor
alle regio’s en sectoren (vleespluimvee, legpluimvee,
kalkoenen) het marktaandeel fors toegenomen.
De verdeling van de mengvoerafzet over de landen
wordt in grafiek 2 weergegeven.

2. Mengvoerafzet 2012 (x 1.000 ton) per land. Het totaal bedraagt 4.885.
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Overige werkmaatschappijen

FarmFeed Hedimix

Reudink

FarmFeed Hedimix is de nieuwe handelsnaam na
samenvoeging van de ondernemingen FarmFeed en
Hedimix. De onderneming richt zich op de in- en verkoop van vochtrijke voeders, ruwvoeders, enkelvoudige
voeders en strooisels voor de veehouderij en levert een
bijdrage aan het rendement van haar afnemers. Het
werkgebied ligt in Nederland, België en het noorden en
westen van Duitsland.

ForFarmers Biologisch en Reudink Biologische Voeders
gaan medio 2013 verder onder de naam Reudink. Met
deze bundeling van krachten ontstaat een vooruitstrevend en toonaangevend mengvoerbedrijf binnen de
biologische (veehouderij)sector in Noordwest-Europa.
Reudink begeleidt klanten bij het realiseren van een
duurzaam rendement en focust daarbij op de sectoren
rundvee, varkens en pluimvee. Ook denkt het proactief
mee met ketenpartners in de biologische sector. Het
bedrijf beschikt over certificaten van onder andere
GMP, SKAL, Bioland, Naturland en EKO.

Naast producten voor de gangbare landbouw levert
FarmFeed Hedimix ook producten aan biologische
veehouders. Dit biedt voordelen vanwege het grotere
volume en een uitgebreider assortiment. FarmFeed
Hedimix beschikt over ruime opslagfaciliteiten voor
vloeibare producten op diverse - vaak ook per schip goed bereikbare locaties.
De markt voor bijproducten stabiliseert in NoordwestEuropa. Het aanbod natte bijproducten is afhankelijk van
de productie in de levensmiddelenindustrie. De afzet
van strooisels zal toenemen vanwege de groei-ontwikkelingen op het boerenerf. De afzet van ruwvoeders is
sterk afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens
het groeiseizoen. Op basis van de prijs switchen veehouders vaker tussen het toepassen van mengvoeders of enkelvoudige producten. FarmFeed Hedimix focust zich op
efficiency en het realiseren van synergievoordelen door
kennis te delen met Hendrix Illesch (Oost-Duitsland) en
Feeds Marketing (Groot-Brittannië).
In deze markt heeft FarmFeed Hedimix haar afzet weten te handhaven.

Pavo
Als Europees marktleider in paardenvoeding, actief in
circa twintig landen, levert Pavo met haar voeders een
bijdrage aan de gezondheid van paarden. Pavo volgt
de ontwikkelingen in de markt en in de wetenschap en
vertaalt deze naar vernieuwende voedingsconcepten
en kwalitatieve topproducten.
In een afnemende markt is voor Pavo de afzet van
paardenvoeders in 2012 gegroeid, mede vanwege de
succesvolle introducties van het Care4Life voerconcept
en het krachtvoer SlobberMash (soort muesli).
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Reudink heeft te maken met de volgende ontwikkelingen:
•
De Europese wetgeving op het gebied van diergezondheid en de toepassing van grondstoffen
wordt strenger. De inzet van regionaal geteelde
grondstoffen wordt belangrijker;
•
In Nederland is minder subsidiegeld voor onderzoek beschikbaar;
•
In Nederland is concurrentie met biogasinstallaties
en de reguliere landbouw aangaande de beschikbaarheid van grond voor de teelt van grondstoffen
(voedergewassen);
•
In Duitsland ligt de focus op regionale productie.
Veehouders richten een samenwerkingsverband op
en sluiten een contract af met één voerleverancier.
De biologische markt is groeiende, mede vanwege
de toenemende belangstelling bij consumenten voor
biologische producten. In 2012 heeft Reudink in de
afzet van biologische rundvee-, varkens- en pluimveevoeders autonome groei gerealiseerd.

FF Logistics
FF Logistics verzorgt met name het transport en de
op- en overslag van vloeibare voeders voor de veehouderij. Door de logistieke stromen van veevoeders van
ForFarmers te combineren met die van partners uit het
netwerk van FF Logistics, worden reductie van CO2uitstoot en logistieke kosten gerealiseerd.

Nieuwe op- en overslagcapaciteit te Heidenau, Duitsland. Geopend oktober 2012.

HaBeMa
ForFarmers heeft een deelneming van 50% in HaBeMa in Hamburg. HaBeMa is mengvoerproducent en
verzorgt de op- en overslag van enkelvoudige voeders,
mengvoer en granen. Het beschikt over een grote
locatie aan de Hamburgse zeehaven met een spoorwegaansluiting, dichtbij snelwegen en heeft hiermee
een gunstige logistieke positie voor de im- en export
van producten.
Naast de mengvoerproductie voor onder andere ForFarmers verzorgt HaBema jaarlijks de op- en overslag

van ongeveer twee miljoen ton grondstoffen. Door
HaBeMa is in 2012 een nieuwe op- en overslag voor
granen en soja gebouwd in Heidenau (Duitsland), nabij
de Tsjechische grens. De totale op- en overslagcapaciteit in Heidenau bedraagt 60.000 ton.
Deze faciliteit wordt gebruikt om het vervoer van
granen, bestemd voor export, vanuit Oost-Europa naar
Hamburg te vervoeren. Vanuit de Hamburgse haven
gaat soja richting Heidenau voor Oost-Europa (Tsjechië).
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Kennis en innovatie

De agrarische sector in Noordwest-Europa opereert
in een relatief dichtbevolkt gebied met veeleisende
consumenten. De hoge grondprijzen en strenge
milieueisen beperken enerzijds de speelruimte voor
ondernemers, maar dagen hen tegelijkertijd uit om
buiten de gebaande paden te treden en met creatieve
oplossingen te komen.
Innovatie is noodzakelijk om op economisch rendabele en duurzame wijze voedsel te produceren voor
een groeiende wereldbevolking. Alleen op die manier
behoudt de agrarische sector ook in de toekomst haar
bestaansrecht. ForFarmers gaat deze uitdaging aan en
investeert doelgericht in onderzoek en ontwikkeling.
Ze wil producten en kennis bieden met een optimale
waarde-prijsverhouding waarmee klanten hun bedrijf
op economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze
voort kunnen zetten en verder kunnen ontwikkelen.
ForFarmers wil koploper zijn op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Deze ambitie heeft het afgelopen
jaar een flinke impuls gekregen dankzij de verwerving
van de voeractiviteiten van Nutreco in Nederland, België en Duitsland en BOCM PAULS in Groot-Brittannië.
Niet alleen heeft dit geleid tot een verbreding van kennis, kunde en innovatievermogen in eigen huis, ook het
– internationale – kennisnetwerk van de organisatie is
hiermee sterk gegroeid. De kosten voor onderzoek en
ontwikkeling (circa € 6 miljoen) kunnen voortaan over
meer tonnen voer verdeeld worden. Dit biedt nieuwe
perspectieven voor het onderzoeksprogramma.
Het Nutritie Innovatie Centrum (NIC) van ForFarmers
coördineert dit onderzoeksprogramma dat bestaat uit
een combinatie van eigen onderzoek deels uitgevoerd
op eigen proefbedrijven en diverse samenwerkingsverbanden en kenniscontracten met derden. Het NIC
werkt daarvoor samen met een aantal gerenommeerde
universiteiten in o.a. Nederland, Groot-Brittannië,
Denemarken, België, Oostenrijk en Duitsland en met instituten als Schothorst Feed Research (Nederland), ILVO
(België), Haus Riswick en Haus Düsse (Duitsland). Met
Nutreco is ForFarmers een strategische samenwerking
aangegaan op het gebied van onderzoek en kennisuitwisseling. Via zogeheten co-innovatie en co-creatie
met verschillende internationale leveranciers ontwikkelt
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ForFarmers op een snelle en effectieve manier nieuwe
producten.
In haar onderzoeksprogramma focust ForFarmers op
verduurzaming van de veehouderij: diergezondheid,
vitaliteit (vermindering van uitval) en levensduur, een
efficiëntere benutting van fosfaat en antibioticareductie. De producten en managementadviezen die hieruit
voortkomen, leveren een ideale combinatie op van
gezondere dieren, meer rendement voor de veehouder
en een schonere leefomgeving.
Hoewel vragen en signalen van klanten aanleiding
kunnen zijn voor nieuw onderzoek, is het voor ForFarmers juist de kunst om deze vragen vóór te zijn door te
anticiperen op trends en ontwikkelingen in de markt en
in de maatschappij. Daarvoor neemt ForFarmers deel
aan belangrijke overlegstructuren en brancheoverstijgende werkgroepen, is zij gesprekspartner van overheid en brancheorganisaties en zijn er contacten met
Non Gouvernementele Organisaties (NGO’s).
In 2012 is veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke voedingsvisie voor
de nieuwe organisatie. Van honderden grondstoffen
zijn de parameters die ForFarmers en Hendrix hanteerden, tegen het licht gehouden. Per grondstof en per
diercategorie is telkens de beste keuze gemaakt of zijn
er nieuwe verteringscijfers opgesteld. Daarmee is een
zeer solide basis gelegd voor het geheel vernieuwde
assortiment dat begin 2013 wordt geïntroduceerd.
Klanten in de melkvee- en legpluimveehouderij hebben in 2012 een voorproef gekregen van het nieuwe
assortiment. In beide sectoren zijn in de tweede helft
van het jaar enkele nieuwe voeders in de markt gezet.
Onderzoek onder melkveehouders die zijn overgestapt
op de nieuwe voeders, heeft uitgewezen dat hun veestapel op hetzelfde niveau is blijven presteren, terwijl
de kosten zijn gedaald. Voor alle betrokkenen een
bevestiging dat de juiste keuzes zijn gemaakt.

Naast de activiteiten ten behoeve van de integratie, zijn
in 2012 diverse concepten en producten geïntroduceerd:

Rundvee
• ProtiBoost, een innovatief voerproduct voor melk-

•

•

•

•

•

vee dat, mits goed toegepast, binnen drie dagen
zorgt voor een verhoging van het eiwitgehalte
in de melk met minimaal 0,1% en een plus in het
vetpercentage bij een gemiddeld gelijkblijvende
melkgift.
Nadat in 2011 patent was verkregen op een uniek
product met calciumbindend vermogen, is dit
product – verwerkt in de Partusbrok – begin 2012
op de markt gebracht. Partusbrok wordt ingezet
ter preventie van melkziekte bij koeien. Hiermee
is ForFarmers het enige bedrijf op de Nederlandse
markt dat de techniek van het binden van calcium
kan inzetten.
ForFarmers heeft met innovatief onderzoek actief
bijgedragen aan een project gericht op de reductie van de methaanproductie door melkvee. Dit
project wordt gesubsidieerd door het Ministerie
van Economische Zaken. Op praktijkbedrijven is
met behulp van een sonde in de voerbak van het
voerstation of de melkrobot de methaanemissie
in de uitgeademde lucht van koeien gemeten.
Dit onderzoek moet uiteindelijk resulteren in
een emissiearm veevoeder dat een bijdrage gaat
leveren aan de realisatie van de doelstelling dat in
2020 een melkkoe minstens 5% minder methaan
uitstoot.
Voor de biologische melkveesector is Eko Proti
Raap geïntroduceerd. Dit is een regionaal geteelde
sojavervanger die zorgt voor een flinke stijging
van de melkproductie. Reudink kan dit product als
enige in de biologische melkveehouderij leveren.
In de Belgische markt werd een nieuw concept
geïntroduceerd voor een gezonde opfok van het
Belgisch Witblauw, een vleesveeras dat goed is
voor 50% van de rundveepopulatie in België. Het
uitvalspercentage is hoog bij dit ras. De nieuwe
totaalaanpak richt zich op de vruchtbaarheid van
de koeien, de vitaliteit van de pasgeboren kalveren
en de groei en gezondheid van het jongvee.
Speciaal voor robotbedrijven met een evenwichtig
ruwvoerrantsoen ontwikkelde ForFarmers voor de

•

•

Duitse markt Dairy Robo Perfect, een gearomatiseerd en daardoor smaakvol product wat leidt tot
een hoge melkfrequentie in de robot. Speciaal geselecteerde grondstoffen houden de pH-waarde in
de pens zo constant mogelijk.
BOCM PAULS introduceerde Smart Dairy Nutrition,
een geïntegreerde voeraanpak voor melkvee. Het
bestaat uit een basisrantsoen van ruwvoer met
mineralen of een blend uit de voermengwagen.
Afhankelijk van de melkgift wordt dit in de melkstal aangevuld met mengvoer, verstrekt via het
voerstation of de melkrobot.
Omega Gold van BOCM PAULS is een hoogwaardige, op wei gebaseerde melkvervanger, speciaal
ontwikkeld voor een probleemloze kalveropfok.
Een toonaangevend product met een scherpe
waarde-prijsverhouding dat zorgt voor goed ontwikkelde kalveren.

Varkens
• Sigma Optimal is een nieuw vleesvarkensvoeras-

•

•

•

sortiment voor gezonde varkens met een hoge
voeropnamecapaciteit. Interessant voor varkenshouders die sterk gefocust zijn op een lage
voerprijs.
Het aantal deelnemers aan de Vitaliteitscheck –
een programma waarmee de vitaliteit van biggen
in kaart wordt gebracht – is in 2012 sterk uitgebreid. Dit heeft veel extra data opgeleverd. Een
nieuwe analyse van alle tot nu toe verzamelde
gegevens heeft tot nieuwe inzichten geleid omtrent de invloed van onder andere zeugenvoeding
en zeugenmanagement op de vitaliteit van de
biggen. Met de hiermee verzamelde kennis kan
ForFarmers haar klanten gerichter adviseren.
Voorjaar 2012 zijn de Alpha 2.0 biggenvoeders
vernieuwd. Voorbeelden van aanpassingen zijn
de verbeterde groeikracht van de Vital-voeders
(biggenvoeders met nadruk op darmgezondheid),
aangepaste receptuur met nieuwe grondstoffen en aanpassing in het productieproces voor
verbeterde smakelijkheid van de Maximal-voeders
(biggenvoeders met nadruk op hoge groei).
In samenwerking met BOCM PAULS werd een biologische zeugenbrok met een doorsnede van 15
millimeter ontwikkeld. De zeugenbrok is bedoeld
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•

•

•

•

voor zeugen die buiten in de wei gehouden worden (biologische sector) en wordt hoofdzakelijk in
Duitsland geleverd.
Door de toepassing van speciale enzymen is het
vleesvarkensvoer in Duitsland geoptimaliseerd.
Vooral in de eerste fase (jonge biggen) zijn deze
enzymen een nuttig hulpmiddel om het groeipotentieel van de dieren maximaal te benutten.
In de fabriek in Langförden is een mengsel ontwikkeld dat kannibalisme onder biggen en vleesvarkens tegengaat en een mengsel dat een positief
effect heeft op de reductie van E. coli-bacterie in
de biggenopfok. Beide producten zijn met succes
in de markt geïntroduceerd.
Onder de naam ‚Easy‘ bracht ForFarmers Thesing in
Duitsland een uniek biggenvoer op de markt voor
bedrijven die kampen met oorrandnecrose. Voor
het voer worden uitsluitend speciaal geselecteerde
grondstoffen gebruikt. Het wordt inmiddels met
succes ingezet bij vermeerderaars en op vleesvarkensbedrijven waar biggen met beschadigde oren
zijn afgeleverd.
BOCM PAULS introduceerde een nieuwe reeks
varkensvoeders die inspelen op de specifieke
behoeften van hoogproductieve zeugen.

Pluimvee
• Het assortiment opfokvoeders voor leghennen is

•

•
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volledig vernieuwd en medio 2012 geïntroduceerd
in zowel Nederland, België als Duitsland. Dit was
de eerste gezamenlijke productintroductie. Uniek
aan dit assortiment is de extra voerfase waardoor
de overgangen tussen de voerfasen veel geleidelijker verlopen en het voerschema flexibel kan
worden ingevuld.
Voor vleeskuikenhouders is Forza Feet Fit ontwikkeld. Deze totaalaanpak stuurt op darmgezondheid en strooiselkwaliteit, waardoor het percentage voetzoollaesies aanzienlijk vermindert. De
aanpak omvat een bedrijfsanalyse en maatwerk
advies op het gebied van management en voer en
heeft een positief effect op het rendement van de
vleeskuikenhouder.
Na de succesvolle introductie van de hittestresssms-alert voor melkveehouders in 2011, is deze
dienst in 2012 voor pluimveehouders geïntrodu-

•

ceerd. Dankzij de sms-alert kan de pluimveehouder tijdig voorzorgsmaatregelen nemen om de
nadelige gevolgen van hittestress te voorkomen.
In Duitsland is een nieuwe reeks legvoeders geïntroduceerd speciaal voor leghennenhouders die
de eieren zelf vermarkten. Inspelend op de wensen
van klanten en consumenten leggen de hennen
met behulp van dit voer zwaardere eieren met
mooie, donkeroranje gekleurde dooiers.

Paarden
• Pavo introduceerde Pavo Podo Care, een nieuwe

•

voedingsaanpak voor veulens die de kans op het
ontstaan van OC(D) met een factor vier verlaagt.
OC(D) is een botafwijking die leidt tot een flinke
waardedaling van het dier. Pavo Podo Care is in
de sector uiterst positief ontvangen en wordt beschouwd als een belangrijke stap in de oplossing
van een al jaren bestaand probleem.
Pavo introduceerde Care4Life: een structuurrijke
kruidenmix met elf verschillende kruiden, omega
3- en 6 vetzuren en pré- en probiotica voor een
gezond paard.

“Door de verdere
specialisatie
is ForFarmers
in staat een
topprestatie neer
te zetten”
Hans-Georg Gobel

Vleeskuikenhouder met 175.000 kuikens
Zeppernick, Sachsen-Anhalt, Duitsland
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Duurzaamheid

Op dit moment telt de wereldbevolking ruim 7 miljard
mensen en zijn er veel regio’s in de wereld waar een
voedseltekort heerst. De populatie groeit naar verwachting tot 9 miljard mensen in 2050. Naast een
navenant groeiende behoefte aan (basis)voedsel, zal
in opkomende economieën de vraag naar eiwitrijke
producten zoals vlees, melk en eieren toenemen. Met
de huidige productiewijzen lopen we tegen de grenzen aan van wat de aarde kan verdragen. Alle spelers
in de voedselketen staan daarom voor de uitdaging de
productie op een duurzame wijze te intensiveren, met
minimale gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit.
Gezien haar positie in de voedselketen wil ForFarmers
toonaangevend zijn in duurzaam ondernemen en op
deze wijze haar bijdrage leveren aan de oplossing van
het wereldvoedselvraagstuk. Intern speelt de Task Force
Duurzaamheid hierin een belangrijke rol. Dit platform
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bepaalt de richting en de hoofdthema’s op het gebied
van duurzaamheid voor alle bedrijven die tot ForFarmers Group behoren in Nederland, Duitsland, België
en Groot-Brittannië. Naast het overkoepelende beleid
is er per land ruimte voor eigen accenten, waarmee
kan worden ingespeeld op specifieke onderwerpen of
wetgeving, zoals bijvoorbeeld non-ggo-grondstoffen
en ‘outdoor’ huisvesting.
ForFarmers streeft naar intensieve duurzaamheid: duurzame groei is in de visie van ForFarmers nauw verbonden met economische duurzaamheid. Alleen wanneer
milieuwinst hand in hand gaat met economische winst
heeft duurzaam ondernemen blijvend kans van slagen.
Met diverse projecten heeft ForFarmers in 2012 verder
invulling gegeven aan het streven een duurzame productiewijze binnen de organisatie en bij haar klanten te
stimuleren.

CO2-uitstoot

In eigen huis richt het duurzaamheidsbeleid van ForFarmers zich vooral op energiebesparing en vermindering
van CO2-uitstoot in productie en transport. Bewustwording van medewerkers is een aspect dat daarbij niet uit
het oog mag worden verloren. In 2012 zijn een aantal
nieuwe projecten opgestart en bestaande projecten
voortgezet om de interne doelstellingen op het gebied
van duurzaamheid te realiseren.
•

Binnen productie zijn rolslipmetingen uitgevoerd.
Daardoor konden machines beter worden afgesteld en is het energieverbruik van de ForFarmers
productielocaties in Nederland in 2012 met 2,2%
gedaald ten opzichte van 2011. De betere afstelling
heeft ook bijgedragen aan een verdere vermindering van de CO2-uitstoot. In totaal is de CO2-emissie

•

per ton gereed product met 2,2% gedaald ten
opzichte van 2011.
In Duitsland bereidt ForFarmers zich voor op de
ISO 50.001 certificering van haar energiemanagement, als eerste voor de productielocaties van
ForFarmers Langförden. Hiertoe is een handboek
opgesteld dat de beoogde energiebesparing en
het beleid waarmee dit gerealiseerd moet worden,
beschrijft. ForFarmers heeft zich tot doel gesteld
het totale verbruik van gas, diesel en elektriciteit
op de betreffende locaties jaarlijks met 1,5% te verminderen. In het eerste kwartaal van 2013 vinden
de document- en de locatie-audit plaats. Als de
certificering van ForFarmers Langförden rond is,
zullen in de loop van 2013/2014 ForFarmers Thesing, ForFarmers BM en Hendrix Illesch hetzelfde
traject doorlopen.

Indicatoren duurzaamheid 2012 ten opzichte van 2011
Onderstaande indicatoren gelden voor het ForFarmers deel in Nederland. Op dit moment wordt gewerkt aan een beleid voor de totale onderneming.
• CO2-uitstoot is in de productie met 2,2% verlaagd. (2011: 1,1%)
• CO2-uitstoot binnen het transport is met 20% verlaagd ten opzichte van 2007.
(2011: 17,7%)
• Het aandeel duurzame soja van het totale sojagebruik in de Nederlandse fabrieken is
31,7%. (2011: 17,2%)
• De fosfaatefficiency bij rundvee is met 1,32% verbeterd. De levensproductie per koe
is met 2,35% verbeterd. (2011: 0,9%)
• De voederconversie in de vleesvarkenshouderij is met 2,7% verbeterd. (2011: 1,5%)
• Het uitvalspercentage in de vleesvarkenshouderij is met 4,3% afgenomen. (2011: 4.3%)
• De voederconversie in de leghennenhouderij is in lijn met de landelijke trend verslechterd met 1,4%. (2011: 4,5% verbeterd)
• De voederconversie in de vleeskuikenhouderij is met 1,6% verbeterd. (2011: 2,5%)
• Het uitvalspercentage in de vleeskuikenhouderij is met 6% afgenomen. (2011: 12,5%)
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•
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Als lid van het verbond van agrarische ondernemingen (Agricultural Industries Confederation)
is BOCM PAULS actief betrokken bij het Britse
‘Actieplan Broeikasgas’ (UK Greenhouse Gas Action
Plan) dat tot doel heeft de CO2-uitstoot van de
agrarische sector in Groot-Brittannië met 3 miljoen
ton te verminderen. Dit doel moet uiterlijk in 2020
gerealiseerd zijn.

•

ForFarmers (Nederland) heeft zich in 2007 ten
doel gesteld dat in 2012 de CO2-uitstoot van het
wagenpark met 20% moest zijn verminderd ten
opzichte van het referentiejaar 2007. Om dit doel
te bereiken, wordt van de chauffeurs een anticiperende rijstijl verwacht waarbij meer gebruik
wordt gemaakt van het uitrollend vermogen van
de vrachtwagen. Een dergelijke bewuste rijstijl

zorgt voor een lagere CO2-uitstoot én levert een
kostenbesparing op dankzij een lager brandstofverbruik en minder slijtage van onderdelen van
de vrachtwagen. Met projecten als ‘Het Nieuwe
Rijden’ en de ‘Drivers Challenge’ zijn de chauffeurs
hierin getraind en uitgedaagd. En met resultaat. In
2012 is de CO2-uitstoot per kilometer met 1,5% gedaald ten opzichte van 2011. Ook is het aantal lege

kilometers sterk teruggedrongen. De beoogde
reductie van de CO2-uitstoot in 2012 met 20% ten
opzichte van 2007 is voor het ForFarmers wagenpark dan ook bereikt.
Om de nieuwe rijstijl tot een gewone routine te
maken, wordt de Drivers Challenge in 2013 voortgezet.
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•

Chauffeurs van BOCM PAULS in Groot-Brittannië
volgen jaarlijks zeven uur training voor hun ‘Drivers
Certificate of Professional Competence’ (getuigschrift van vakbekwaamheid, CPC). Hierbij komen
o.a. veilig en zuinig rijden en wagencontrole en
onderhoud aan de orde. Met ingang van 2015 is
het CPC verplicht voor vrachtwagenchauffeurs.
Daarnaast worden zij getraind op het gebied van
gezondheid en veiligheid en voedselveiligheid en
kwaliteitsborging.

Duurzame soja of andere eiwitbronnen
•

•

•
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In haar Nederlandse fabrieken verwerkt ForFarmers
biologische soja (0,4% van het totale sojagebruik),
Pro-Terra soja (7,3%) en gecertificeerde duurzame
soja die in Nevedi-verband collectief wordt ingekocht (24%). Het aandeel biologische soja is sterk
afgenomen doordat er minder soja is verwerkt in
biologische voeders. In totaal is 31,7% van de door
ForFarmers in Nederland verwerkte soja van gecertificeerde duurzame oorsprong.
Branchevereniging Bemefa in België – waarbij
ForFarmers is aangesloten – streeft ernaar dat
in 2015 alle in Zuid-Amerika aangekochte soja
gecertificeerd duurzaam is. Dit betreft 600.000 ton.
In 2012 was hiervan 250.000 ton gecertificeerd. Om
dit proces verder te versnellen, heeft Bemefa in
2012 een overeenkomst gesloten met het Initiatief
Duurzame Handel van het Nederlandse
Ministerie van Buitenlandse Zaken om vier duurzame sojaprojecten in Brazilië en Argentinië de
komende drie jaar te ondersteunen in het certificeringstraject.
In Groot-Brittannië nam dochterbedrijf BOCM
PAULS deel aan het Green Pig Project, een samenwerkingsverband van telers, voerproducenten en
varkenshouders. Het Green Pig Project onderzocht
of binnenlands geteelde erwten en tuinbonen een
duurzaam en realistisch alternatief zijn voor soja als
eiwitbron in opfok- en eindvoeders voor varkens.
Nutritioneel gezien blijken er geen bezwaren
tegen het gebruik van erwten en tuinbonen in
vleesvarkensvoer; de technische resultaten zijn
vergelijkbaar met die van op soja gebaseerd voer.
Beschikbaarheid en kostprijs zijn echter wel een
punt van aandacht. Toepassing van deze binnen-

•

lands geteelde peulvruchten is qua duurzaamheid
vergelijkbaar met duurzaam geproduceerde soja.
Eendenkroos is een andere, nieuwe en duurzame eiwitbron voor veevoer. Interessant voor de
veehouder omdat hij dit op eigen erf kan telen
en daarmee zijn voerkosten kan verlagen. Maar
ook interessant voor het milieu omdat hiermee in
een gesloten kringloop lokaal eiwit wordt geteeld.
ForFarmers heeft onderzocht onder welke voorwaarden lokale teelt van eendenkroos mogelijk is
en hoe dit vervolgens het beste in het rantsoen
kan worden opgenomen. Inmiddels zijn de eerste
melkveehouders met de teelt van eendenkroos op
eigen erf gestart.

Diergezondheid, dierwelzijn en efficiency
Met voer en advies wil ForFarmers haar klanten optimaal ondersteunen in een duurzame productiewijze.
De focus ligt daarbij op verhoging van de fosfaat- en
stikstofefficiëntie en van de levensproductie, verbetering van de voederconversie, het dierwelzijn en de
diergezondheid en reductie van het medicijngebruik
(met name antibiotica). Aspecten die nauw met elkaar
verweven zijn. Immers: gezonde dieren leven langer,
hebben weinig tot geen medicijnen nodig en gaan
efficiënter met het voer om (betere voederconversie).
Een betere voerefficiëntie vermindert op haar beurt
de vraag naar voergrondstoffen en leidt tot een verlaging van het energie-, water- en landgebruik.
•
Via de diverse ‘Care’-concepten, Cowcare®, Pigcare® en Poultrycare® worden bij klanten verbeterpunten in de veehouderij op het gebied van
hygiëne, gezondheid en welzijn blootgelegd.
•
Met Stichting Natuur & Milieu, ZLTO en VION
werkt ForFarmers samen aan het project “Duurzaam Tussensegment” dat de mogelijkheden
onderzoekt om nieuwe tussensegmenten te
creëren. Dit zijn (houderij)concepten waarbij extra
verduurzaming niet alleen technisch maar vooral
ook economisch mogelijk is. Een voorbeeld van
zo’n nieuw, innovatief en betaalbaar tussensegment is het in 2011 door ForFarmers en enkele ketenpartners geïntroduceerde Gildehoen-concept.
Dit onderscheidt zich positief qua dierwelzijn
(langzamere groei), antibioticagebruik en economische duurzaamheid. Het Gildehoen-concept

•

is in 2012 inhoudelijk verder ontwikkeld, met
name het antibioticagebruik is tot een minimum
beperkt. Er nemen 15 vleeskuikenhouders deel
aan het concept. In 2012 zijn wekelijks tussen de
20.000 en 30.000 Gildehoenkuikens geleverd aan
winkelketens, poeliers en slagers.
In 2012 is ForFarmers samen met enkele ketenpartners een concept gestart dat voldoet aan alle
eisen van één Beter Leven Ster. Verstrekking van
medicijnen is hierbij alleen in het uiterste geval
toegestaan en antibiotica zijn verboden. Momenteel neemt een tiental kleinere pluimveehouders
hieraan deel. Wekelijks worden circa 10.000 kippen geslacht. Het eindproduct ligt bij supermarktketen Jumbo in de schappen.

waarvoor een toegankelijk en aantrekkelijk lespakket is ontwikkeld. Sinds 2011 zijn ruim 70 gastlessen
gegeven, voor het merendeel in Nederland maar
inmiddels ook in België en Duitsland. Het project
“Voer on Tour” wordt in 2013 voortgezet.

Overige projecten
•

•

•

Het medio 2011 gestarte samenwerkingsverband
met mestverwerkingsbedrijf Twence in Hengelo
is in 2012 voortgezet. ForFarmers levert hiermee
een bijdrage aan onderzoek naar de mogelijkheden van mestbe- en –verwerking. Het onderzoek
richt zich zowel op de productie van energie uit
mest, bijvoorbeeld door vergisting, als op het
terugwinnen van grondstoffen en een combinatie
van beide. Twence heeft in 2012 voorbereidingen
getroffen om in 2013 een vergunningaanvraag
voor een mestverwerkingsinstallatie in te kunnen
dienen.
In samenwerking met CropSolutions en Hoopman Equipment & Engineering doet ForFarmers
onderzoek naar een milieuvriendelijk en duurzaam
procedé voor zaaizaadontsmetting. Het project
wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland.
In 2013 starten de eerste proeven.
Met het educatieproject “Voer on Tour” betrekt
ForFarmers medewerkers actief bij het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf en wordt een brug
geslagen naar de maatschappij door gastlessen aan te bieden voor de hoogste klassen van
de basisschool. Via een gastles en een daaraan
gekoppelde excursie naar een veehouderijbedrijf
in hun eigen omgeving, maken kinderen kennis
met de veehouderij, de veevoerindustrie en de
duurzaamheidsvraagstukken die in deze branche
spelen. Eigen medewerkers verzorgen deze lessen
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Medewerkers

Het jaar 2012 stond op personeelsgebied grotendeels
in het teken van de integratie van ForFarmers en de
Hendrix-organisatie. De integratie van BOCM PAULS
volgt in 2013. De afdeling HRM had in dit proces twee
belangrijke taken. Enerzijds de begeleiding van de
medewerkers die blijven en die in nieuwe teams gaan
samenwerken en anderzijds de afvloeiing van boventallige medewerkers als gevolg van de herinrichting
van de organisatie. De noodzakelijke herstructurering
is een ingrijpend proces dat met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid is uitgevoerd. In totaal is in 2012 een
reductie van 60 fte gerealiseerd. Een groot deel van de
reductie is door natuurlijk verloop gerealiseerd. Door
waar mogelijk mensen intern te herplaatsen is het aantal gedwongen ontslagen tot minder dan tien beperkt
gebleven.
Vanwege de geprognotiseerde reductie van 160 fte in
drie jaar en wijzigingen in werkplekken en functies als
gevolg van de integratie, is er volgens de Nederlandse
wetgeving een sociaal plan opgesteld. Dit is in nauw
overleg met de ondernemingsraden van ForFarmers en
Hendrix en de vakbonden gerealiseerd.
Parallel aan het herstructureringsproces is gewerkt aan
de opbouw van de nieuwe organisatie. Door tijdig en
regelmatig informatie te verstrekken over het proces,
door successen te delen en zo open mogelijk te communiceren over alle aspecten van het integratietraject
is getracht de medewerkers te enthousiasmeren voor
de uitdagingen die de nieuwe organisatie aan hen stelt.
De integratie van bestaande teams en afdelingen van
de ForFarmers- en Hendrix-organisatie in Nederland is
in sommige gevallen afhankelijk van de voortgang van
andere processen. Zo is het project SAP4ALL – de integratie van alle informatiesystemen – bepalend voor het
moment dat de verkooporganisatie, productie en financiën daadwerkelijk kunnen integreren. Dit zal in 2013
gebeuren, maar er wordt al intensief samengewerkt
vanuit de gedachte van de nieuwe organisatie. Veel
afdelingen op ondersteunend vlak, waaronder HRM,
ICT en Communicatie, zijn in 2012 samengevoegd.
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Met de ondernemingsraden van ForFarmers en Hendrix is in 2012 veel overleg gevoerd. Inmiddels wordt
gewerkt aan een nieuwe medezeggenschapsstructuur,
passend bij de nieuwe ForFarmers-organisatie. Een
van de eerste en belangrijkste onderwerpen voor de
nieuwe ondernemingsraad is de harmonisatie van de
arbeidsvoorwaarden.
HRM ondersteunt en faciliteert het management bij
de uitvoering van het personeelsbeleid en heeft hierin
behalve een coachende ook een controlerende rol.
Naast de gebruikelijke operationele taken, zoals de
salarisbetaling, ligt de focus in de komende periode
vooral op de verdere ontwikkeling van de bedrijfscultuur. De organisatie wil groeien en zich steeds verder
verbeteren om ook in de toekomst een waardevolle
partner voor haar klanten te zijn. Om dit te realiseren,
zijn goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers
cruciaal. Een uitdagende, internationale werkomgeving
met voldoende ontplooiingsmogelijkheden is een
voorwaarde om de juiste mensen aan te trekken en aan
de organisatie te verbinden. De ontwikkeling van een
passend personeelsbeleid is momenteel in volle gang.
De basis hiervoor is gelegd tijdens de eerste internationale managementconferentie in het najaar van 2012.
Daar is een gemeenschappelijke visie op de toekomst
ontwikkeld en een doorvertaling gemaakt naar de
strategie en kernwaarden voor de gehele organisatie.
De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in “Route 16;
The way we work”, een overkoepelende aanpak die de
route aangeeft naar de doelen in 2016 en de manier
waarop we die willen bereiken. Daarbij is nadrukkelijk
gekozen voor een nieuwe werkwijze onder het motto
“Respect the past, retain the best and build the future”.
Wat die nieuwe werkwijze inhoudt, is samengevat
in de drie kernwaarden: Ambitie, Duurzaamheid en
Rendement. Medewerkers worden uitgedaagd om
deze kernwaarden door te vertalen naar concrete acties
en doelstellingen voor zichzelf en hun afdeling. Met
ingang van 2013 wordt dit een vast onderdeel in de
functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Regelkamer productielocatie in Lochem.

Aantal medewerkers per land
Omgerekend naar volledige dienstverbanden
Nederland
Duitsland
Groot Brittannië
België
Overig EU
Totaal

2012

2011

852
325
941
73
3

522
236
45
81

2.194

884
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Financieel resultaat

2012 is voor ForFarmers succesvol geweest na het realiseren van meerdere grote stappen. De ontwikkeling
van de organisatie door de acquisities van Hendrix en
BOCM PAULS en de verkoop van Cefetra en Probroed
hebben duidelijk bijgedragen aan een gezond resultaat. Op de verkoop van Cefetra en Probroed is een
transactieresultaat gerealiseerd van € 12,8 miljoen.
Door de verkoop van deze deelnemingen zullen de resultaten minder volatiel zijn, terwijl ook de vermogensstructuur van ForFarmers verbetert. De integratie van
de activiteiten van Hendrix per 1 april 2012 is voortvarend opgepakt, waardoor direct synergievoordelen
zijn gerealiseerd. De optimalisatie van productie- en
logistieke processen zullen in de toekomst in belangrijke mate hieraan bijdragen. In het jaar van de overname
heeft ForFarmers incidentele kosten moeten maken in
verband met de integratie van de acquisities. Per saldo
hebben deze acquisities een positieve bijdrage op het
resultaat per aandeel opgeleverd. Bij BOCM PAULS is de
mogelijkheid tot het realiseren van synergievoordelen
beperkter in vergelijking tot de acquisitie van Hendrix,
maar door de goede operationele resultaten in GrootBrittannië draagt deze acquisitie direct bij aan de verbetering van de winst per aandeel.
Het resultaat op de mengvoeractiviteiten is in 2012
vooral als gevolg van de acquisities gestegen van € 20,9
miljoen naar € 37,7 miljoen, een stijging van 80%.
De omzet groeide als gevolg van de acquisities en
het in de verkoopprijzen doorvertalen van de hogere
grondstofprijzen met 27% naar € 6,6 miljard.
In 2012 heeft ForFarmers een netto resultaat gerealiseerd van € 53,3 miljoen, inclusief het transactieresultaat op de verkoop van Cefetra en Probroed van € 12,8
miljoen. Het resultaat in 2011 inclusief een boekwinst
op de verkoop van onroerend goed van € 0,5 miljoen
bedroeg € 21,9 miljoen.
Het rendement op de kernactiviteiten bedraagt 20,6%
van het genormaliseerd eigen vermogen, waarbij
wordt uitgegaan van een solvabiliteit van 35%. In 2011
bedroeg dit rendement 11,1%. In dit rendement zijn
de boekwinsten op de verkoop van deelnemingen en
onroerend goed (in 2011) niet meegenomen.
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De opbrengsten inclusief het transactieresultaat op
de verkoop van deelnemingen ter grootte van € 12,8
miljoen zal worden benut om te kunnen investeren in
de verdere groei van de kernactiviteiten. In aansluiting
daarop wordt voorgesteld om van het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor buitengewone resultaten
(zoals boekwinsten, en rekening houdend met belastingen) 30% uit te keren als dividend. Dit komt overeen
met een bedrag van € 12,1 miljoen.

Toekomst
ForFarmers wil een aantrekkelijke partner blijven voor
agrarische ondernemers door een maximale bijdrage
te leveren aan het rendement op agrarische bedrijven.
De focus is: ‘Feed to Farm’, operational excellence en
betrouwbaarheid voor de klanten. De voer- en akkerbouwoplossingen bieden klanten de mogelijkheid om
kwaliteitsproducten zoals melk, vlees, eieren en granen
te produceren. ForFarmers is een essentiële schakel in
de ‘Feed to Food’ keten, meer productie versus minder
verbruik.
ForFarmers biedt haar klanten de beste waarde-prijsverhouding, voorspelbare resultaten en aantoonbaar meer
rendement. Hierdoor streeft ForFarmers naar een groei
van het marktaandeel. De markten waarin ForFarmers
actief is, zijn qua afzet beperkt groeiend tot dalend.
ForFarmers zal de efficiency van de organisatie verder
vergroten, waardoor het aantal tonnen mengvoer per
medewerker zal groeien. Om de groeiambitie te realiseren investeert ForFarmers in de bestaande activiteiten
en zoekt naar uitbreiding door middel van acquisities.
De huidige financieringsstructuur biedt hiervoor
vooralsnog voldoende ruimte. De winstgevendheid
van ForFarmers is in belangrijke mate afhankelijk van de
wijze waarop ForFarmers in staat is om in te spelen op
de ontwikkelingen in de volatiele grondstoffenmarkt.
De voortdurende internationale groei stelt ForFarmers
in staat kostenefficiënt, innovatief, een belangrijke partner voor de andere schakels in de voedselketen, een
leider binnen de diervoederindustrie en een aantrekkelijke werkgever te zijn. ForFarmers wil winnen en haar
‘out of the box’-oplossingen zorgen voor duurzaam
succes.

“ForFarmers
draagt positief
bij aan onze
bedrijfsresultaten”
Rudy en Kristof Vandousselaere

Vleesveehouders met 115 zoogkoeien,
180 stuks jongvee en 55 vleesstieren
Ichtegem, België
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Risicomanagement en interne controle
In 2012 heeft ForFarmers verder invulling gegeven aan
het integraal risicomanagement. In het kader van dit
programma worden risico’s geïdentificeerd en gekwantificeerd en worden beheersmaatregelen vastgesteld.
Dit resulteert onder andere in het gebruik van financiële instrumenten en commodity contracten, interne
richtlijnen, kwaliteitssystemen, audits, rapportage- en
monitoringsystemen en verzekeringen. De beheersmaatregelen hebben tot doel de kans dat een risico
optreedt en de eventuele gevolgen daarvan, tot een
acceptabel niveau terug te brengen en de continuïteit
van de onderneming te waarborgen.
Onder invloed van het integraal risicomanagement
vindt intensieve monitoring plaats van alle risico’s per
business unit, met een centrale coördinatie en bewaking van de geïdentificeerde risico’s. Voor de nieuw
verworven business units vindt een onderzoek naar de
staat van de risicobeheersing plaats, waarbij middels
een bedrijfsbrede geïntegreerde aanpak beheersmaatregelen zijn ontworpen en ingevoerd.
In 2012 zijn vooral de risico’s met betrekking tot de
inkoopfunctie nader ingevuld. Door de toegenomen
omvang van het bedrijf en de hoge volatiliteit in de
grondstofprijzen zijn de risico’s met betrekking tot
inkoop navenant toegenomen.
Het integraal risicomanagement bij ForFarmers is
gericht op het verkrijgen van zekerheid omtrent het
bereiken van doelstellingen op het gebied van:
•
de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
•
de naleving van relevante wet- en regelgeving,
beleidsrichtlijnen en procedures;
•
het bewaken van activa en andere eigendommen.
De systemen voor risicomanagement en interne
controle van ForFarmers zijn erop gericht de realisatie
van strategische en financiële doelstellingen optimaal
te ondersteunen. Een adequaat opgezet systeem van
risicomanagement en interne controle geeft geen garantie dat de strategische en financiële doelstellingen
worden gerealiseerd. Het kan evenmin garanderen dat
menselijke fouten, onvoorziene omstandigheden, fou-
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tieve rapportages, fraude en het niet voldoen aan weten regelgeving volledig kunnen worden uitgesloten.
De risicomanagement- en interne controlesystemen
van ForFarmers richten zich met name op het beheersen van:
•
prijsontwikkeling en beschikbaarheid grondstoffen;
•
valuta- en renterisico’s;
•
krediet- en liquiditeitsrisico’s contractpartijen;
•
liquiditeitsrisico’s;
•
pensioenrisico’s;
•
kwaliteitsrisico’s;
•
marktrisico’s.
De belangrijkste risico’s met de daarbij getroffen beheersmaatregelen zijn hierna nader beschreven.
Prijsontwikkeling en beschikbaarheid grondstoffen
Voor haar kernactiviteiten maakt ForFarmers gebruik
van grondstoffen van agrarische oorsprong, zoals
tarwe, mais, sojaschroot en gerst. De prijsvorming op
de markt voor deze grondstoffen is zeer volatiel en
wordt beïnvloed door onder andere de kwaliteit en
omvang van de gerealiseerde oogsten. Daarnaast spelen de vraag vanuit de biobrandstoffenindustrie en de
speculatieve handel door financiële investeerders een
rol. ForFarmers volgt de ontwikkelingen op het gebied
van prijzen en beschikbaarheid van grondstoffen intensief. Per business unit is een inkoopbeleid gedefinieerd
waarin is beschreven op welke wijze bepaalde risico’s
moeten worden afgedekt en welke posities per grondstofgroep mogen worden ingenomen. Via financiële
instrumenten en commodity contracten vindt, waar
nodig, afdekking van risico’s plaats.
Valuta- en renterisico’s
De aankoop van grondstoffen en het afsluiten van
verkoopcontracten kunnen valutarisico’s met zich meebrengen. Valutaposities met betrekking tot grondstoffen worden door ForFarmers afgedekt. Valutarisico’s op
bezittingen in het buitenland worden deels afgedekt
door financiering met vreemd vermogen in dezelfde
valuta. ForFarmers is gedeeltelijk gefinancierd door
middel van rentedragende schulden, hetgeen een
renterisico met zich meebrengt. De ontwikkelingen
op de rente- en valutamarkten worden nauwkeurig

gevolgd en waar dit noodzakelijk is, worden risico’s
afgedekt door middel van swaps en andere financiële
instrumenten.
Krediet- en liquiditeitsrisico’s contractpartijen
Kredietrisico’s kunnen zich voordoen als contractpartijen van ForFarmers, zoals leveranciers of afnemers,
hun contractuele verplichtingen niet nakomen. De
contractpartijen worden op een aantal criteria beoordeeld. Desgewenst worden aanvullende afspraken
gemaakt, waaronder het vastleggen van aanvullende
zekerheden. Indien nodig worden risico’s verzekerd.
De correcte afwikkeling van de verplichtingen en de
ontwikkelingen bij contractpartijen worden nauwgezet
gevolgd. Door de moeilijke marktomstandigheden
sinds 2011 zijn de kredietrisico’s in de varkens- en pluimveehouderij toegenomen. ForFarmers voert op dit punt
een stringent debiteurenbeleid en treedt vroegtijdig
in contact met contractpartijen waar de krediet- en
liquiditeitsrisico’s toenemen.
Liquiditeitsrisico’s
ForFarmers dient altijd in staat te zijn haar financiële
verplichtingen na te komen. Via een robuuste vermogens- en liquiditeitspositie wordt dit zeker gesteld.
Ultimo 2012 beschikte ForFarmers over een saldo vrij
beschikbare liquide middelen van € 81 miljoen
(2011: € 81 miljoen) en ongebruikte kredietfaciliteiten
ter grootte van € 82 miljoen (2011: € 124 miljoen). Het
aandeel van Cefetra in de ongebruikte kredietfaciliteiten ultimo 2011 bedroeg € 108 miljoen. Ultimo 2012 is
Cefetra gedeconsolideerd.
In 2012 heeft ForFarmers Group met ABN Amro Bank
en Rabobank een nieuw financieringsarrangement ter
hoogte van € 120 miljoen afgesloten. In Groot-Brittannië is ter financiering van het werkkapitaal en investeringen in activa het financieringsarrangement verlengd
met Lloyds TSB ter hoogte van £62,6 miljoen.
Middels deze arrangementen beschikt de onderneming over voldoende liquiditeiten om haar strategische
doelstellingen te kunnen realiseren. Daarnaast vindt in
2013 de afwikkeling plaats van de verkooptransactie
van Cefetra.

Pensioenrisico’s
De gehanteerde pensioenregelingen van de Nederlandse geconsolideerde maatschappijen zijn toegezegde bijdrage regelingen, die zijn ondergebracht bij
verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in, dat deze
business units alleen de verplichting hebben de overeengekomen bijdragen aan de verzekeringsmaatschappijen te betalen.
Bij de Duitse business units bestaat voor een beperkt
aantal personen een toegezegde pensioenregeling in
eigen beheer. De pensioenverplichting wordt opgenomen in een voorziening die het saldo is van de
volgende posten:
•
de contante waarde van toegekende pensioenaanspraken op balansdatum;
•
plus of min de op balansdatum nog niet in het
resultaat verwerkte actuariële resultaten;
•
min de aan de volgende boekjaren toe te rekenen
lasten over verstreken diensttijd.
Externe ontwikkelingen kunnen een negatief effect
hebben op de hoogte van de door ForFarmers op te
nemen voorziening.
In Groot-Brittannië had BOCM PAULS tot 30 september
2006 een toegezegde waarde (defined benefit) regeling. Vanaf 1 oktober 2006 kent deze regeling geen
nieuwe toetreders meer. Vanaf dat moment is een
nieuwe regeling ingevoerd op basis van toegezegde
bijdrage (defined contribution). De verplichtingen in
het kader van deze regeling zijn ondergebracht bij een
verzekeringsmaatschappij.
Externe ontwikkelingen kunnen een negatief effect
hebben op de vermogenspositie van het pensioenfonds en zouden ertoe kunnen leiden dat BOCM PAULS
aanvullende betalingen moet doen.
Kwaliteitsrisico’s
De kwaliteit van de grondstoffen is van essentieel
belang voor de productie van veilig en betrouwbaar
mengvoer. ForFarmers is verbonden aan het samenwerkingsverband Trust Feed. Doelstelling van Trust
Feed is de voedselveiligheid maximaal te borgen.
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Hiertoe hebben de deelnemende partijen sinds
enkele jaren hun kennis gebundeld op het gebied van
monitoring, kwaliteitsbeheersing, tracking & tracing en
crisismanagement en zijn concrete afspraken gemaakt
over de keuze van grondstoffen en leveranciers. Als
basis voor deze keuzes vindt een gedegen en objectieve risicoanalyse plaats vanaf de herkomst van een
grondstof tot aan de werkelijke levering.

In de afgelopen jaren zijn de prijzen van brandstof en
energie relatief volatiel geweest. Voor de inkoop van
energie heeft ForFarmers een inkoopbeleid opgesteld.
Onderdeel van dit beleid is het, waar nodig, via financiële instrumenten en commodity contracten afdekken
van prijsrisico’s. De handhaving van dit inkoopbeleid
wordt bewaakt. De ontwikkelingen op de markten voor
energie en brandstoffen worden intensief gevolgd.

ForFarmers hanteert daarnaast eigen procedures en
maakt gebruik van instrumenten om een eventuele
verontreiniging in een vroegtijdig stadium te signaleren
en vervolgens adequate maatregelen te nemen. Analyses worden uitgevoerd in zowel de eigen laboratoria als
door externe partijen.

Veranderingen in en naleving van wetgeving
Wijzigingen in wet- en regelgeving op Europees,
nationaal of lokaal niveau kunnen invloed hebben op
de activiteiten van ForFarmers of haar contractpartijen.
Hierbij kan onder meer worden gedacht aan wetgeving
op het gebied van milieu, voedselveiligheid en productieprocessen. ForFarmers volgt de ontwikkelingen
op het gebied van voor haar en haar contractpartijen
relevante wet- en regelgeving op de voet en indien nodig worden aanpassingen als gevolg van de gewijzigde
wetgeving doorgevoerd. Het naleven van wetgeving
binnen ForFarmers wordt via onder andere periodieke
reviews vastgesteld.

Marktrisico’s
ForFarmers volgt de ontwikkelingen in de markt nauwgezet en past haar beleid indien nodig aan.
Er zijn meerdere marktrisico’s mogelijk:
Omvang veestapel en dierziekten
Als gevolg van veranderingen in de omvang van de
veestapel en uitbraak van dierziekten kan de vraag naar
grondstoffen en/of mengvoer fluctueren, wat invloed
kan hebben op de resultaten van ForFarmers. De
omvang van de veestapel wordt beïnvloed door een
aantal factoren, waaronder de prijzen van landbouwproducten en de kosten van de naleving van wet- en
regelgeving, met inbegrip van milieuwet- en -regelgeving. Dierziekten kunnen een negatief effect hebben
op het aantal dieren. Bovendien kunnen dierziekten
resulteren in vervoersbeperkingen, die van overheidswege worden opgelegd. Door geografische spreiding
van activiteiten en een spreiding van de activiteiten
over verschillende diersoorten beperkt ForFarmers
deze risico’s.
Prijsontwikkeling energie- en brandstofprijzen
Een deel van de kosten van ForFarmers bestaat uit
energie- en brandstofkosten. Veranderingen in de prijzen hiervan beïnvloeden de kosten van productie en
transport van producten van ForFarmers. Hogere kosten kunnen niet in alle gevallen worden doorberekend
in de verkoopprijzen, waardoor het resultaat negatief
kan worden beïnvloed.
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“ForFarmers is
een ambitieuze
onderneming die
de akkerbouwsector
serieus neemt”
Gerard ter Beke

Akkerbouwer met 105 hectare aardappelen
Wierden, Nederland
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Algemene vergadering van
aandeelhouders
ForFarmers kent de volgende organen:
1. De algemene vergadering van aandeelhouders. Dit
orgaan is het hoogste besluitvormende orgaan.
2. De raad van commissarissen. De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie en is verantwoordelijk voor de benoeming van de directie.
Daarnaast is zij adviseur van de directie. De raad
van commissarissen heeft commissies, namelijk de
remuneratiecommissie, de auditcommissie en de
benoemingscommissie.
3. De statutaire directie. De statutaire directie is één
persoon en is de bestuurder en tevens voorzitter
van de directie.
4. Stichting Administratiekantoor ForFarmers. Deze
is verantwoordelijk voor de administratie van de
certificaten van aandelen van ForFarmers. De
statutaire directie en de leden van de raad van
commissarissen van ForFarmers kunnen tot lid van
de stichting worden benoemd.
Transacties
Er zijn geen natuurlijke of rechtspersonen die ten
minste 10% van de certificaten van ForFarmers houden
waarmee transacties (levering van producten en/of
diensten tegen in de sector gebruikelijke voorwaarden)
met ForFarmers plaatsvinden. Mocht hiervan sprake
zijn, dan zullen dergelijke transacties ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de raad van commissarissen.
Van dergelijke transacties wordt melding gemaakt in
het bericht van de raad van commissarissen.
Er hebben zich geen transacties voorgedaan waarbij
sprake was van een tegenstrijdig belang tussen
ForFarmers en haar bestuurders.
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Algemene vergadering van
aandeelhouders
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist
over belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen voor
de organisatie conform de statuten. Voor de algemene vergadering van aandeelhouders worden de
aandeelhouders, certificaathouders en houders van
participatierekeningen (Coöperatie FromFarmers U.A.)
uitgenodigd. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de raad
van commissarissen.
De aandelen van ForFarmers Group B.V. zijn gecertificeerd en worden beheerd door Stichting Administratiekantoor ForFarmers. Coöperatie FromFarmers U.A.
bezit per 31 december 2012 82,5% van de certificaten.
De zeggenschap behorende bij de certificaten ligt bij
de Stichting Administratiekantoor ForFarmers. Certificaathouders en houders van participatierekeningen bij
Coöperatie FromFarmers U.A. kunnen bij Stichting
Administratiekantoor ForFarmers een volmacht opvragen voor het kunnen uitoefenen van hun stemrecht.
De ledenraad van de Coöperatie FromFarmers U.A.
gebruikt het stemrecht van het niet door houders van
participatierekeningen opgevraagde stemrecht en het
stemrecht van nog niet op naam van participatierekeninghouders gezette certificaten. Het bestuur van
Stichting Administratiekantoor ForFarmers oefent het
resterende stemrecht uit.
Het stemrecht is per certificaathouder beperkt tot 5%
van het totaal aantal uit te brengen stemmen. Dit maximum van 5% geldt tevens voor een certificaathouder,
die de stemmen kan uitbrengen door een onderlinge
regeling tot samenwerking of doordat de certificaathouders deel uitmaken van een groep zoals bedoeld
in artikel 24B van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Dit percentage van 5% kan zowel in het algemeen als
in bijzondere gevallen worden verhoogd krachtens
besluit van de raad van commissarissen van ForFarmers
Group B.V. tot ten hoogste 15%. De stemrechtbeperking geldt niet voor Coöperatie FromFarmers U.A. of
een persoon die namens de Coöperatie het stemrecht
uitoefent.

De bevoegdheid tot bijeenroeping van een algemene
vergadering van aandeelhouders komt toe aan de
directie, iedere directeur afzonderlijk, de raad van
commissarissen en iedere commissaris afzonderlijk.
De directie dient een algemene vergadering van
aandeelhouders bijeen te roepen indien één of meer
aandeelhouders, die gezamenlijk ten minste een tiende
deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen,
daartoe schriftelijk een verzoek indienen.

Tijdens de besluitvormende vergadering op 18 april
2012 hebben de aandeelhouders met 99,8% van het
aantal vertegenwoordigde stemmen ingestemd met
de aankoop van BOCM PAULS.
Op 2 oktober 2012 is een informerende vergadering
gehouden. Tijdens deze vergadering is een toelichting
gegeven op de gesloten overeenkomst inzake de verkoop van aandelen Cefetra aan de Duitse onderneming
BayWa AG per ultimo 2012.

In 2012 is er drie keer een algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden. In de reguliere vergadering
van 4 april 2012 is onder andere de dividenduitkering
over 2011 vastgesteld, de jaarrekening 2011 vastgesteld
en decharge verleend aan de directie en de raad van
commissarissen. Daarnaast werden de aandeelhouders
geïnformeerd over de voorgenomen aankoop van
BOCM PAULS.
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Bericht van de raad van
commissarissen
Op 3 februari 2012 zijn de roosters van aftreden van
de raad van commissarissen ForFarmers Group B.V. en
de raad van commissarissen Coöperatie FromFarmers
U.A. aangepast. Deze aanpassing is het gevolg van
onder andere de acquisitie van de Hendrix voeractiviteiten en de ambitie om een vooraanstaande
Europese speler te zijn. De commissarissen hebben
zich beraden over de consequenties die deze ontwikkelingen met zich meebrengen voor de samenstelling. Hieruit is voortgevloeid dat mevrouw TrompertVrielink en de heren Ter Kuile en De Lange per 4 april
2012 zijn teruggetreden. De raad van commissarissen
bedankt hen voor de inzet en de adequate wijze
waarop zij de afgelopen jaren invulling hebben geven
aan de functie.
Vanaf 3 februari 2012 is een vacature in de raad van commissarissen ForFarmers Group B.V. gesteld. Deze vacature
is op 4 april 2012 ingevuld door de benoeming van de
heer Van Rijn. Tevens is toen de heer Markink herbenoemd in de raad van commissarissen van ForFarmers
Group B.V.
Op 9 november 2012 hebben ForFarmers Group B.V.
en Coöperatie FromFarmers U.A. een wijziging in het
rooster van aftreden van de raden van commissarissen aangekondigd. De wijziging betreft een verlenging van de zittingsduur van de heer Eggink met een
jaar. Dit rooster van aftreden is op basis van het besluit
in de vergadering van de raad van commissarissen op
8 november 2012 aangepast. De zittingstermijnen zijn
beschreven in het overzicht van de samenstelling van
de raad van commissarissen op pagina 53.
De raad van commissarissen van ForFarmers Group
B.V. bestaat nu uit zes personen. Daarvan zijn drie
personen ook lid van de raad van commissarissen van
Coöperatie FromFarmers U.A. Twee commissarissen
zijn benoemd met een versterkt voordrachtsrecht van
de ondernemingsraad. De commissarissen worden
gekozen voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. De aanwezigheid bij
vergaderingen van de raad van commissarissen wordt
geregistreerd. Er is in het verslagjaar geen sprake
geweest van frequente afwezigheid van een van de
commissarissen.
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Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt
over specifieke deskundigheid, die noodzakelijk is
voor de invulling van zijn taak. De raad van commissarissen kan zich hierin laten bijstaan door de externe
accountant of een andere externe deskundige. Jaarlijks beoordeelt de raad van commissarissen op welke
onderdelen behoefte is aan een training of opleiding.
De raad van commissarissen bedankt de medewerkers
van ForFarmers voor hun inzet. Voor diverse medewerkers heeft 2012 met een veelheid aan projecten
in het teken gestaan van de integratie van Hendrix en
BOCM PAULS.
Tegenstrijdige belangen
Voor commissarissen die lid zijn van Coöperatie
FromFarmers geldt dat het zakendoen met
ForFarmers per definitie een (potentieel) tegenstrijdig
belang in zich draagt. Als zodanig geldt dat normaal
gebruikelijke transacties, die ook met andere afnemers
van ForFarmers op gebruikelijke condities worden
gesloten, niet als tegenstrijdig worden beschouwd.
Verder wordt elke vorm van belangenverstrengeling
tussen ForFarmers en commissarissen vermeden.
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij
tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen,
die van materiële betekenis zijn voor ForFarmers en/of
voor de betreffende commissaris, anders dan hiervoor
omschreven, behoeven de goedkeuring van de raad
van commissarissen.
Er is in het verslagjaar geen sprake geweest van dergelijke transacties tussen ForFarmers en de commissarissen, noch van andere transacties waarbij tegenstrijdige belangen speelden. Een uitgebreide regeling
over tegenstijdige belangen is opgenomen in het
Reglement raad van commissarissen van ForFarmers
dat te raadplegen is via de website van ForFarmers.

Vervulling van haar
toezichthoudende rol
De belangrijkste taak van de raad van commissarissen is toezicht houden op de directie. Daarnaast is zij
adviseur van de directie. Het toezicht van de raad van
commissarissen op de directie omvat onder andere
de realisatie van de doelstellingen van ForFarmers en
de naleving van de wet- en regelgeving. Zowel de
raad van commissarissen als een individuele commissaris heeft een eigen verantwoordelijkheid om van de
directie en de externe accountant alle informatie te
verlangen die nodig is om haar taak als toezichthouder goed te kunnen uitoefenen.
De raad van commissarissen bespreekt ten minste
eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie
zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De evaluatie van het functioneren van iedere individuele commissaris vindt plaats
door de voorzitter; de evaluatie van het functioneren
van de voorzitter vindt plaats door de algemeen
plaatsvervanger (die de functie van vicevoorzitter en
secretaris vervult) en een lid van de benoemingscommissie. Tevens wordt het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de raad van commissarissen
besproken. De raad van commissarissen bespreekt
voorts ten minste eenmaal per jaar in afwezigheid
van de directie het functioneren van de directie en de
conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
De raad van commissarissen is zodanig samengesteld
dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden
van de raad van commissarissen bekleden tevens de
bij hun persoonlijke gegevens vermelde functies. In
het reglement van de raad van commissarissen is de
onafhankelijkheid verder uitgewerkt.
In 2012 heeft zeven keer overleg plaatsgevonden
tussen de raad van commissarissen en de directie,
conform het in 2011 vastgestelde vergaderschema.
Daarnaast zijn er twee ingelaste vergaderingen
geweest en hebben twee vergaderingen zonder de
directie plaatsgevonden.

De belangrijkste onderwerpen waren:
•
de jaarrekening 2011;
•
de ontwikkeling van de resultaten in 2012;
•
de begroting 2013;
•
overname Hendrix, de voeractiviteiten van Nutreco in Nederland, België en Duitsland;
•
overname BOCM PAULS;
•
integratie ForFarmers - Hendrix;
•
integratie ForFarmers - BOCM PAULS;
•
verkoop van de aandelen Cefetra;
•
mogelijke acquisities;
•
de strategie van de onderneming;
•
risicomanagement en interne controle;
•
investeringen in productielocaties en deelnemingen.
De raad van commissarissen van ForFarmers
Group B.V. heeft regelmatig contact met de ondernemingsraad.
Commissies uit de raad van commissarissen van
ForFarmers Group B.V.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming
van de raad van commissarissen voor over de vaste en
variabele beloning van de directie.
Leden:
C.J.M. van Rijn, voorzitter
H.J. Nordbeck
De remuneratiecommissie heeft in 2012 drie keer
vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die tijdens
deze vergaderingen zijn besproken zijn de vaste
beloning van de directie van ForFarmers Group B.V.,
de vaststelling van de variabele beloning over 2011
op basis van de performance met betrekking tot de
vooraf vastgestelde doelstellingen en de doelstelling
in het kader van de variabele beloning over 2012. Ook
is een aantal malen overleg gevoerd met externe remuneratie adviseurs om vast te stellen of het huidige
beloningsniveau marktconform is. Hiervoor heeft een
benchmark onderzoek plaatsgevonden.
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Auditcommissie
De auditcommissie maakt een voorstel voor het verlenen van de opdracht tot controle van de jaarrekening
en bespreekt het accountantsrapport met de accountant en de directie.
Leden:
J.W. Eggink, voorzitter
J.W. Addink-Berendsen
C.J.M. van Rijn
In 2012 heeft de auditcommissie vier keer vergaderd.
Tijdens deze vergaderingen heeft telkens ook overleg plaatsgevonden met Ernst & Young, de externe
accountant van de vennootschap. Onder andere de
volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
•
de aandachtspunten voor het boekjaar 2012;
•
resultaten, controle en rapportages Cefetra;
•
SAP-integratie van Hendrix en BOCM PAULS;
•
Integratie en opzet controle rapportages Hendrix;
•
PPA en pensioenwaardering BOCM PAULS en
Hendrix;
•
Corporate Governance items;
•
contractposities;
•
het remuneratierapport inzake de beloning van
de directie;
•
wijzigingen in regelgeving voor externe verslaglegging;
•
managementletter van de accountant
Benoemingscommissie
De benoemingscommissie houdt zich bezig met
voorstellen voor de benoeming van commissarissen
en bewaakt de kwaliteitseisen die aan de raad van
commissarissen worden gesteld.
Leden:
J. Markink, voorzitter
J.W. Eggink
H. Mulder

Coöperatie FromFarmers U.A. als ook de OR. Dit heeft
geleid tot een andere samenstelling, die bekrachtigd
is tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 4 april 2012.
Eind 2012 heeft er een gesprek plaatsgevonden met
de OR omtrent de voorgenomen herbenoeming van
de heer H.J. Nordbeck tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders.
Daarnaast heeft de benoemingscommissie leden van
de raad van commissarissen in de gelegenheid gesteld om zich te verdiepen en/of te bekwamen in een
aantal bedrijfsjuridische aspecten en de Engelse taal.

Jaarrekening en advies aan de algemene
vergadering van aandeelhouders
Met de jaarrekening legt de algemene directie
rekening en verantwoording af aan de algemene
vergadering van aandeelhouders over het gevoerde
beleid. De jaarrekening van ForFarmers Group B.V.
over het boekjaar 2012 is opgesteld door de directie.
De jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young
Accountants LLP, een deskundige zoals aangegeven in
de statuten. De door Ernst & Young Accountants LLP
opgestelde controleverklaring is opgenomen onder
‘Controleverklaring van de onafhankelijke accountant’
op de pagina’s 108 en 109.
Wij adviseren de algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening 2012 van ForFarmers
Group B.V. vast te stellen. Daarnaast adviseren wij
de algemene vergadering van aandeelhouders om
de directie decharge te verlenen voor het in 2012
gevoerde beleid en de raad van commissarissen voor
het uitgeoefende toezicht.

Lochem, 12 maart 2013

Namens de raad van commissarissen
De benoemingscommissie heeft in 2012 verschillende gesprekken gevoerd om te komen tot een
andere samenstelling van de raad van commissarissen ForFarmers Group B.V. Dit betreffen gesprekken
met kandidaten (zowel in- als uittredend), ledenraad
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J. Markink, voorzitter
J.W. Eggink, secretaris/vicevoorzitter

Samenstelling van de raad van
commissarissen
Alle leden van de raad van commissarissen zijn ook bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor ForFarmers.

Jan Markink (1954, Nederlandse nationaliteit) is varkenshouder en sinds 2000 lid van
de raad van commissarissen en sinds 2002 voorzitter. Hij is aftredend in 2015. De heer
Markink is tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Coöperatie FromFarmers
U.A. en is daar aftredend in 2015. Hij is daarnaast gedeputeerde van de provincie Gelderland, voorzitter van de raad van commissarissen van de Accon AVM Groep en lid van de
raad van toezicht van AOC Oost.
Jan Eggink (1959, Nederlandse nationaliteit) is rundveehouder en sinds 2002 lid van de
raad van commissarissen en secretaris en vicevoorzitter van dit college. Hij treedt af in
2014. De heer Eggink is tevens lid van de raad van commissarissen van Coöperatie FromFarmers U.A. en treedt daar af in 2014. Daarnaast is de heer Eggink vicevoorzitter van de
raad van commissarissen van Rabobank Graafschap-Noord te Zutphen.

Sandra Addink-Berendsen (1973, Nederlandse nationaliteit) is rundveehouder en sinds
2010 lid van de raad van commissarissen en herbenoembaar in 2014. Zij is tevens lid van
de raad van commissarissen van Coöperatie FromFarmers U.A. en is daar herbenoembaar
in 2014. Mevrouw Addink-Berendsen is accountant bij Countus accountants en adviseurs
B.V., lid van de ledenraad Rabobank West Twente en penningmeester van de Stichting
Hessenheemfonds.
Henk Mulder (1947, Nederlandse nationaliteit) is sinds 2010 lid van de raad van commissarissen en herbenoembaar in 2014. Hij was tot 1 juli 2010 CEO van Cebeco Groep.
Daarnaast is de heer Mulder voorzitter van de raad van commissarissen van Plukon Food
Group B.V.

Hajé Nordbeck (1950, Nederlandse nationaliteit) is sinds 2009 lid van de raad van
commissarissen en is gekozen op voordracht van de ondernemingsraad. Hij is herbenoembaar in 2013. De heer Nordbeck is werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur en
voorzitter van het bestuur van de International Charity Foundation.

Cees van Rijn (1947, Nederlandse nationaliteit) is sinds 2012 lid van de raad van commissarissen en herbenoembaar in 2016. Hij was tot 1 oktober 2011 lid Raad van Bestuur
en CFO bij Nutreco. De heer Van Rijn is commissaris bij Farm Frites B.V., Incotec B.V., Detail
Result Groep B.V., Plukon Food Group B.V. en FloraHolland. Hij is tevens toezichthouder bij
het Leids Universitair Medisch Centrum en lid van het bestuur van de Stichting Continuïteit SBM Offshore.
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Jaarrekening
ForFarmers Group 2012
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Geconsolideerde balans
(voor resultaatbestemming)

In € x 1.000
ACTIVA

31.12.2012

31.12.2011

34.499
15.548

-

50.047

-

95.694
73.374
19.345
5.316
6.314

26.580
23.747
13.945
2.694
6.321

(2)

200.043

73.287

(3)
(4)
(4)

2.072
11.387
19.113

8.614
6.583
-

32.572

15.197

282.662

88.484

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill
Overige immateriële vaste activa
(1)
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Andere bedrijfsmiddelen
In uitvoering
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen
Latente belastingen

Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

(5)

111.436

273.510

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Belastingen en sociale premies
Overige vorderingen en overlopende activa

(6)
(7)
(8)
(9)

239.637
694
10.114
91.196

192.104
253
26.491
43.946

341.641

262.794

80.916

81.353

533.993

617.657

816.655

706.141

Liquide middelen
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
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(10)

In € x 1.000
PASSIVA

31.12.2012

31.12.2011

GROEPSVERMOGEN
Eigen vermogen

(11)

322.904

276.668

Aandeel van derden

(12)

4.199

44.790

327.103

321.458

65.854
1.395
20.863
2.740
6.666

4.868
30
2.063
2.650
4.607

97.518

14.218

(14)

155.409
859
156.268

1.195
957
2.152

(15)
(16)
(17)
(18)

105.640
30.658
10.928
88.540

63.848
226.010
17.575
60.880

235.766

368.313

816.655

706.141

VOORZIENINGEN
Pensioenen
Reorganisatie
Latente belastingen
Bodemsanering
Overige

(20)
(13)
(13)
(13)
(13)

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden

(19)

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers
Schulden aan kredietinstellingen
Belastingen en sociale premies
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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Geconsolideerde
winst-en-verliesrekening
In € x 1.000

Omzet
Kortingen

(23)

Netto omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen
Brutowinst
Overige bedrijfsopbrengsten

Pro forma
2012 *

2012

2011

2.564.270
66.356

6.617.323
55.805

5.224.042
23.884

2.497.914
2.097.021

6.561.518
6.219.439

5.200.158
5.055.905

400.893
8.330

342.079
8.058

144.253
7.412

Bedrijfsopbrengsten

(24)

409.223

350.137

151.665

Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

(25)
(26)
(27)

128.687
23.180
198.357

109.063
19.322
157.860

51.174
10.475
57.203

350.224

286.245

118.852

58.999

63.892

32.813

3.102
-7.133

2.807
-10.269

2.776
-6.933

-4.031

-7.462

-4.157

Bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten
Rentelasten

(28)
(29)

Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelnemingen

(30)
(31)

54.968
-14.799
852

56.430
-13.306
13.427

28.656
-4.570
-111

Groepsresultaat na belastingen
Aandeel van derden

(32)

41.021
-1.258

56.551
-3.274

23.975
-2.048

39.763

53.277

21.927

Resultaat na belastingen

* De pro forma cijfers 2012 omvatten de resultaten over het gehele jaar van ForFarmers ervan uitgaande dat de
transacties (aankoop Hendrix en BOCM PAULS, verkoop Cefetra en Probroed) op 1 januari 2012 zijn geëffectueerd.
Dit betekent dat de resultaten van de acquisities Hendrix en BOCM PAULS over het gehele jaar 2012 zijn verantwoord en dat de resultaten van de verkochte deelnemingen Cefetra B.V. en Probroed B.V. over het gehele jaar
2012 zijn geëlimineerd. Voor een nadere toelichting op deze transacties wordt verwezen naar de toelichting op
de geconsolideerde jaarrekening.
Op de pro forma cijfers 2012 is geen accountantscontrole toegepast.

58

Overzicht totaalresultaat

In € x 1.000

2012

Resultaat boekjaar na belasting
Boeking omrekeningsverschil i.v.m. verkoop
Omrekeningsverschil buitenlandse deelneming
Overige mutaties
Totaal rechtstreekse mutaties eigen vermogen
Totaal resultaat

2011
53.277

21.927

-63

-

278
-

-603
-191
278

-794

53.492

21.133
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Kasstroomoverzicht

In € x 1.000

2012

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden, excl. schulden aan kredietinstellingen
Aandeel derden door deconsolidatie Cefetra
Mutatie werkkapitaal

63.892

32.813

19.322
9.086

10.475
-2.736

-120.090
-35.766
83.616
39.248

-2.349
-41.556
-40.317
-32.992

-84.222

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

59.308

-43.670

Ontvangen rente
Ontvangen dividend
Betaalde rente
Betaalde vennootschapsbelasting
Koersverschillen deelnemingen

2.906
2.590
-9.711
-6.632
-304

2.005
272
-7.159
-10.049
-111

Kasstroom uit operationele activiteiten

48.157

-58.712

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Investeringen financiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa
Acquisities
Aandeel van derden

-22.775
377
-641
-1.487
-4.739
-130.754
-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden en bankkrediet
Aflossingen langlopende schulden en bankkrediet
Uitgekeerd dividend
Overige mutaties eigen vermogen
Inkoop van aandelen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-19.101
212
994
-3.387
-160.019

119.088
-407
-6.421
-835

-21.282
88.897
-97
-9.601
151
-1.299

111.425

78.051

-437

-1.943

Liquide middelen per begin boekjaar

81.353

83.296

Liquide middelen per einde boekjaar

80.916

81.353

Netto kasstroom
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2011

ForFarmers Group exclusief
verkochte bedrijfsonderdelen
De onderstaande informatie is opgenomen om de gebruiker van de jaarrekening inzicht te geven in de financiële
resultaten van ForFarmers Group zoals deze na de transacties (met name de aankoop van Hendrix, de aankoop
van BOCM PAULS en de verkoop van Cefetra en Probroed) van 2012 is ontstaan.
) In de kolommen “2012” en “2011” zijn ten opzichte van de in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
opgenomen cijfers de resultaten van de verkochte bedrijfsonderdelen Cefetra en Probroed geëlimineerd en de
resultaten van Hendrix en BOCM PAULS zijn meegenomen vanaf de acquisitiedatum.
1

In de kolom “Pro forma 2012“ zijn de resultaten van de verkochte bedrijfsonderdelen Cefetra en Probroed geëlimineerd. Daarnaast omvat deze kolom de resultaten van ForFarmers ervan uitgaande dat de acquisities van Hendrix
en BOCM PAULS op 1 januari 2012 zijn geëffectueerd. Dit betekent dat voor Hendrix ook de resultaten van het
eerste kwartaal zijn opgenomen en dat voor BOCM PAULS de resultaten over het eerste halfjaar zijn opgenomen.
Op de pro forma cijfers 2012 is geen accountantscontrole toegepast.
Pro forma 2012

2012 1

2011 1

Omzet
Kortingen

2.564.270
66.356

2.026.396
55.805

840.292
23.884

Netto omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen

2.497.914
2.097.021

1.970.591
1.660.008

816.408
697.317

Brutowinst
Overige bedrijfsopbrengsten

400.893
8.330

310.583
7.124

119.091
4.706

Bedrijfsopbrengsten

409.223

317.707

123.797

Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

128.687
23.180
198.357

95.764
18.263
151.890

39.932
9.746
51.295

Bedrijfslasten

350.224

265.917

100.973

58.999

51.790

22.824

Rentebaten
Rentelasten

3.102
-7.133

2.807
-4.476

2.776
-495

Financiële baten en lasten

-4.031

-1.669

2.281

54.968
-14.799
852

50.121
-11.984
852

25.105
-3.575
392

41.021
-1.258

38.989
-1.262

21.922
-1.014

39.763

37.727

20.908

In € x 1.000

Bedrijfsresultaat

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Groepsresultaat na belastingen
Aandeel van derden
Resultaat na belastingen
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De aansluiting van het resultaat na belastingen is als volgt:
In € x 1.000
Netto resultaat ForFarmers exclusief verkochte bedrijfsonderdelen
Netto resultaat van in 2012 verkochte bedrijfsonderdelen
Resultaat na belastingen
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2012

2011

37.727
15.550

20.908
1.019

53.277

21.927

Grondslagen bij de geconsolideerde
balans en winst-en-verliesrekening
(voor waardering en resultaatberekening)

Voor een beschrijving van de activiteiten van ForFarmers verwijzen wij u naar het verslag van de directie.

Algemeen
In deze geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële resultaten van ForFarmers Group B.V. (de “vennootschap”)
en haar dochterondernemingen opgenomen (gezamenlijk : “Groep”) over het boekjaar dat is geëindigd op
31 december 2012. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s en alle bedragen zijn afgerond op het
naastliggende duizendtal tenzij anders is aangegeven.
De vennootschap heeft zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
ForFarmers Group B.V. maakt onderdeel uit van een groep waarvan Coöperatie FromFarmers U.A. te Lochem het
groepshoofd is.
Bij het opmaken van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening is artikel 2:402 BW toegepast.

Pro forma financiële informatie
In de kolom “Pro forma 2012“ zijn de resultaten van de verkochte bedrijfsonderdelen Cefetra en Probroed geëlimineerd. Daarnaast omvat deze kolom de resultaten van ForFarmers ervan uitgaande dat de acquisities van Hendrix
en BOCM PAULS op 1 januari 2012 zijn geëffectueerd. Dit betekent dat voor Hendrix ook de resultaten van het
eerste kwartaal zijn opgenomen en dat voor BOCM PAULS de resultaten over het eerste halfjaar zijn opgenomen.

Verwerking verkoop Cefetra B.V.
Op 27 september 2012 heeft ForFarmers Group B.V. een overeenkomst gesloten met BayWa AG inzake de overname van de deelneming in Cefetra B.V. Ultimo 2012 had ForFarmers Group B.V. geen beleidsbepalende invloed
meer in Cefetra B.V. Als gevolg hiervan is in de jaarrekening de balans van Cefetra B.V. niet meegeconsolideerd
en is in de balans een vordering op BayWa Dutch Agrico B.V. (onderdeel BayWa concern) opgenomen inzake de
verkoopprijs. In de winst-en-verliesrekening is het resultaat van Cefetra B.V. meegeconsolideerd tot het moment
van verlies van beleidsbepalende invloed. Dit betekent dat de resultaten van Cefetra B.V. voor het volledige jaar
2012 nog zijn meegeconsolideerd. Het transactieresultaat op de verkoop van de aandelen Cefetra is in de winsten-verliesrekening verwerkt als onderdeel van het resultaat deelnemingen.

Acquisities
De acquisities worden in het lopende boekjaar verantwoord conform de purchase accounting methode. Bij het
bepalen van de waarde van de verschillende immateriële activa zijn aannames gedaan omtrent het verloop van
klanten, de waarde en het verwacht gebruik van merknamen. De reële waarde van de te onderscheiden materiële
vaste activa vereist aannames over de resterende economische en technische levensduur.
Bij de bepaling van de reële waarde van de overgenomen activa en passiva heeft ForFarmers zich met name
gericht op:
•
De reële waarde van materiële vaste activa;
•
Te onderscheiden merknamen;
•
Te onderscheiden klantendatabase;
•
De reële waarden van overgenomen vorderingen en schulden;
•
Latente belastingverplichting in relatie tot de geïdentificeerde activa en passiva;
•
Goodwill.
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Voor de waardering van de verschillende elementen is gebruik gemaakt van de ondersteuning van externe, onafhankelijke experts op het gebied van waarderingsvraagstukken, met name ten aanzien van de validatie van de
modellen en de waardering van de geïdentificeerde materiële en immateriële activa. De wijze waarop de purchase
price allocation is gedaan is in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke bepalingen voor het opstellen
van de jaarrekening.
De onderscheiden activa categorieën zijn gewaardeerd tegen reële waarde per datum van de acquisitie. Op het
moment van opmaken van de jaarrekening zijn de purchase price allocation berekeningen voor elk van de overnames nog niet definitief. De Nederlandse regelgeving staat toe dat een definitieve verwerking geschiedt voor het
einde van het eerste boekjaar dat volgt op het jaar waarin de overname plaatsvindt.
De vennootschap heeft de overgenomen schulden gewaardeerd op reële waarde op het moment van overname.
De verkrijgingsprijs is gelijk aan de totale opgeofferde waarde inclusief de netto schulden. De verkrijgingsprijs is
verhoogd met de kosten die direct gerelateerd zijn aan de acquisitie, zoals juridische en andere adviesdiensten.

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar opgenomen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarover beleidsbepalende zeggenschap wordt uitgeoefend.
De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop de beleidsbepalende zeggenschap in de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden in de consolidatie opgenomen tot de datum waarop geen sprake meer is van beleidsbepalende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld.
Joint ventures worden proportioneel geconsolideerd indien sprake is van gedeelde beleidsbepalende zeggenschap, met uitzondering van Baltic Grain Terminal Sp. zo.o. te Gdynia, Polen, mede gezien de beperkte omvang
van de onderneming, welke als deelneming is verwerkt. De Baltic Grain Terminal is een onderdeel van Cefetra B.V.
Het aandeel van derden in het eigen vermogen en in het resultaat is afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

Fusies en overnames
Een overname wordt volgens de purchase accounting methode in de jaarrekening verwerkt. In geval van een
overname wordt de werkwijze gehanteerd zoals beschreven in de toelichting over goodwill.
In geval van samensmelting van belangen wordt de pooling of interests methode toegepast. De samengevoegde
ondernemingen worden tegen hun boekwaarden verantwoord vanaf het begin van het boekjaar en vergelijkende
cijfers worden aangepast alsof de fusie altijd al had plaatsgevonden.
Een belang van derden bij fusie of overname wordt gewaardeerd tegen het proportionele aandeel in de reële
waarde van de identificeerbare activa en verplichtingen.
Voor een beschrijving van de overnames verwijzen wij u naar de toelichting op de geconsolideerde balans en
winst-en-verliesrekening.
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Valuta
De geconsolideerde jaarrekening luidt in Euro’s, hetgeen de functionele en presentatievaluta van ForFarmers is.
De functionele valuta en de presentatievaluta van ForFarmers en de bedrijfsuitoefening in het buitenland zijn niet
gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van de in 2012 geacquireerde activiteiten in GrootBrittannië, waarvoor het Britse Pond als functionele valuta wordt gehanteerd.
Iedere entiteit binnen ForFarmers bepaalt zelfstandig de functionele valuta en de posten in de jaarrekening van
iedere entiteit worden gewaardeerd op basis van deze functionele valuta.
Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers op de balansdatum. Nietmonetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op historische kosten, worden omgerekend tegen de valutakoers op transactiedatum. De niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd
op actuele waarde, worden omgerekend tegen de valutakoers geldend op het moment van waardering van de
post.
De omzet, kosten en winst van transacties in vreemde valuta worden omgerekend op het moment van de transactie tegen de dan geldende koers.
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta
worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Goodwill die ontstaat door verwerving van een bedrijfsuitoefening in het buitenland en daarmee samenhangende aanpassingen van de boekwaarde van activa en passiva naar de reële waarde worden aangemerkt als activa en
passiva van de bedrijfsuitoefening in het buitenland en omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Op de balansdatum worden de activa en passiva van de bedrijfsuitoefening in het buitenland omgerekend in
de presentatievaluta van ForFarmers (Euro) tegen de koers per balansdatum en de baten en lasten in de winsten-verliesrekening worden omgerekend tegen de gemiddelde koers voor het jaar. De koersverschillen hieruit
voortkomend worden in de wettelijke reserve ‘Reserve omrekeningsverschillen’ verwerkt. Bij het verkopen van de
bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt het desbetreffende cumulatieve bedrag van de omrekeningsverschillen dat is opgenomen in het eigen vermogen in de winst-en-verliesrekening verantwoord als onderdeel van het
resultaat op verkoop.

Reële waarde
De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie of schattingsmethoden. Bij deze schattingsmethoden wordt de reële waarde benaderd:
•
door deze af te leiden uit de reële waarde van zijn bestanddelen of een soortgelijk instrument indien voor de
bestanddelen ervan of een soortgelijk instrument wel een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen; of
•
met behulp van algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en waarderingstechnieken.

Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs van vorderingen en schulden wordt bepaald door middel van de effectieve rentemethode, rekening houdend met eventuele afboekingen wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. In de berekening van de effectieve rentevoet wordt rekening gehouden met agio of disagio op het moment
van verkrijging en transactiekosten.
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Immateriële vaste activa
Algemeen
Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:
•
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een actief in zich bergt, zullen toekomen
aan ForFarmers; en
•
de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
Uitgaven inzake een immaterieel vast actief dat niet aan de voorwaarden voor activering voldoet (bijvoorbeeld
uitgaven van onderzoek en intern ontwikkelde merken, logo’s, uitgavenrechten en klantenbestanden) worden
rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen dan wel de lagere realiseerbare waarde (de hoogste van de bedrijfswaarde en
opbrengstwaarde). Het afschrijven van de immateriële vaste activa geschiedt stelselmatig op basis van de
geschatte economische levensduur. De economische levensduur en afschrijvingsmethode worden aan het einde
van ieder boekjaar opnieuw beoordeeld.
De immateriële vaste activa die zijn verkregen bij de acquisitie van een groepsmaatschappij worden tegen de
reële waarde op het verkrijgingsmoment opgenomen.
Goodwill
Het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel van de vennootschap in de reële waarden van de
overgenomen identificeerbare activa en passiva op het moment van de transactie van een deelneming wordt in
het jaar van verwerving als goodwill geactiveerd, waarna jaarlijks wordt afgeschreven.
Toegestane aanpassingen van de verkrijgingsprijs leiden tot aanpassing van de goodwill. Latere aanpassingen van
de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva worden verwerkt in de goodwill, mits de wijziging wordt
gemaakt voor het einde van het eerste boekjaar dat is aangevangen na de overname. Aanpassingen die na het
eerste jaar worden geïdentificeerd, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Overige immateriële vaste activa
De overige immateriële vaste activa zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs, waarna er jaarlijks op wordt afgeschreven.
Afschrijvingstermijnen
Voor de verschillende acquisities is rekening gehouden met de volgende afschrijvingstermijnen per
immaterieel vast actief. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de geschatte gebruiksduur van het actief:
•
klantendatabases 		
5 – 10%;
•
handels- en merknamen
5 – 50%;
•
goodwill 			
5 – 10%.
De afschrijving van de klantendatabase is gebaseerd op de historische ontwikkeling van de klantenportefeuille.
De afschrijving van de handels- en merknamen is afhankelijk van de periode dat de handels- en merknamen nog
daadwerkelijk zullen worden gebruikt.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de jaarlijks gelijkblijvende
afschrijvingen op basis van de aanschafwaarde.
De afschrijvingen zijn voor:
•
gebouwen
2 - 10%;
•
machines en installaties
5 - 20%;
•
andere bedrijfsmiddelen
10 - 33%;
•
woningen
2 - 4%.
De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de geschatte gebruiksduur van het actief.
Bij het bepalen van de afschrijving wordt rekening gehouden met een restwaarde. Bij een lagere directe opbrengstwaarde of bedrijfswaarde worden de afschrijvingen aangepast. Onder niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare
activa zijn verantwoord grond, woningen en overige bedrijfsmiddelen waarvan de activiteiten zijn beëindigd.
Herstelkosten of kosten van groot onderhoud worden niet geactiveerd.

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen waarin de vennootschap invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid
worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. Overeenkomstig deze methode worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de vennootschap in de nettovermogenswaarde
vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald
volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van
de vennootschap in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Indien en voor zover de vennootschap niet
zonder beperking uitkering van de positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in een
wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen en –verminderingen van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen.
Deelnemingen waarin de vennootschap geen invloed van betekenis op het financiële en zakelijke beleid uitoefent, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel de lagere realiseerbare waarde (de hoogste van de bedrijfswaarde
en opbrengstwaarde). In de winst-en-verliesrekening wordt het dividend als opbrengst uit deelneming verantwoord.
Vorderingen
De vorderingen onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij eerste opname worden de vorderingen gewaardeerd tegen reële waarde, rekening houdend met (dis)agio en transactiekosten op het moment van eerste opname. Het (dis)agio waarmee leningen zijn verstrekt of overgenomen,
wordt in aanmerking genomen door deze gedurende de looptijd van de vordering ten gunste respectievelijk ten
laste van het resultaat te brengen. Het nominale bedrag van de lening wordt daartoe verminderd respectievelijk
vermeerderd met het nog aan het resultaat toe te rekenen (dis)agio.
Bijzondere waardevermindering van financiële activa
ForFarmers beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief of een groep van financiële activa bijzondere
waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële activa die tegen (geamortiseerde) kostprijs
worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardevermindering bepaald en in de winst-enverliesrekening verwerkt.
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Voorraden
De voorraden grondstoffen ten behoeve van voederartikelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere
marktwaarde op balansdatum verhoogd met de bijkomende kosten. De handelsvoorraden zijn op gelijke wijze
gewaardeerd, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De voorraden gereed product zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de daarin verwerkte grondstoffen, vermeerderd met de productiekosten.
Handelsvoorraden en voorraden gereed product worden afgewaardeerd indien sprake is van een lagere verwachte opbrengstwaarde. Lopende contractposities en de daarmee samenhangende valutatermijntransacties worden
niet in de voorraden opgenomen.

Vorderingen
Bij de eerste opname van vorderingen worden deze opgenomen tegen reële waarde. Vervolgens worden vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. Een voorziening wordt slechts gevormd indien
er sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting. De omvang van de voorziening wordt bepaald
door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen
per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering
van de voorziening voor jubileumverplichtingen. De verplichting uit hoofde van de jubileumregeling wordt actuarieel berekend op basis van richtlijn 271 voor de jaarverslaggeving.

Pensioenen
De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Te
betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als schuld respectievelijk overlopend
actief verantwoord.
Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening opgenomen,
indien per balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is, en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
De voorziening voor additionele verplichtingen aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, wordt gewaardeerd
tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde als het effect van de tijdswaarde van geld materieel is (waarbij de disconteringsvoet vóór belastingen de actuele marktrente weergeeft).
Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt opgenomen als
ForFarmers beschikkingsmacht heeft over het overschot, het waarschijnlijk is dat het tot toekomstige economische voordelen voor ForFarmers leidt en het betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt
op dezelfde wijze gewaardeerd als een voorziening.
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Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende
schulden.
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met
de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. Vervolgens worden langlopende schulden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, gebruik makend van de effectieve rente methode. Indien er geen sprake is van agio of
disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Derivaten en hedge accounting
ForFarmers maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals valutatermijncontracten en renteswaps ter
afdekking van de gelopen risico’s betreffende de rente- en valutaschommelingen. Dergelijke financiële instrumenten worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. Daarnaast maakt ForFarmers gebruik
van termijncontracten en futures binnen haar inkoopproces voor grondstoffen.
Op het moment van de eerste verantwoording rubriceert ForFarmers de derivaten onder de reikwijdte van RJ 290
op portefeuillebasis in de onderstaande subcategorieën:
Derivaten met toepassing van kostprijshedge accounting
De afdekkingen worden volgens kostprijshedge accounting verwerkt, indien voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
•
De algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties zijn gedocumenteerd;
•
De in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities zijn gedocumenteerd;
•
De hedge is effectief.
Eventuele ineffectiviteit wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt, zolang de hedgerelatie nog in voldoende
mate effectief is. Wanneer er geen sprake meer is van een effectieve hedgerelatie wordt hedge accounting beëindigd.
De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge accounting voldoen, worden als volgt verantwoord.
Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt ook het hedge-instrument
niet geherwaardeerd. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot een financieel actief of een financiële verplichting, dan worden de daarmee verbonden nog niet in het resultaat verwerkte
winsten of verliezen in dezelfde periode(n) in de winst-en-verliesrekening verantwoord als waarin het verkregen
actief of de aangegane verplichting van invloed is op het resultaat.
Indien de afgedekte post een monetaire post in vreemde valuta betreft, wordt het derivaat, voor zover het valutaelementen in zich heeft, ook gewaardeerd tegen de contante koers op balansdatum. Indien het derivaat valutaelementen in zich heeft, wordt het verschil tussen de contante koers die geldt op het moment van afsluiten van
het derivaat en de termijnkoers waartegen het derivaat zal worden afgewikkeld, verdeeld over de looptijd van het
derivaat.
Tot het moment van verantwoording in de winst-en-verliesrekening, worden eventueel gerealiseerde winsten of
verliezen van hedge-instrumenten als overlopende posten op de balans opgenomen.
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Kostprijshedge accounting wordt beëindigd indien:
•
Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve gerealiseerde
resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt toen er sprake
was van een effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot de
afgedekte transactie plaatsvindt.
•
De hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Indien de afgedekte positie een in
de toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking van de hedgeresultaten als volgt plaats:
–– Indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedge accounting vanaf dat
moment stopgezet. Het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in
de periode waarin de hedge effectief was buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance was gehouden, blijft afhankelijk van de situatie off-balance of op de balans;
–– Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge effectief
was buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance was gehouden, naar de winst-en-verliesrekening
overgebracht.
Overige derivaten
Overige derivaten met een beursgenoteerde onderliggende waarde worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. Baten en lasten die voortvloeien uit veranderingen in de reële waarde worden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Overige derivaten met een onderliggende waarde die niet-beursgenoteerd is, worden na de eerste waardering
gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere reële waarde. Baten en lasten worden in de winst-en-verliesrekening
verwerkt zodra de derivaten aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan.

Belastingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening.
De waardering van latente belastingverplichtingen en –vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van
de door de vennootschap per balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa,
voorzieningen, schulden of overlopende passiva. De latente belastingverplichtingen en –vorderingen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Tussen de vennootschap en de Nederlandse groepsmaatschappijen waarin voor 100% wordt deelgenomen
bestaat een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De verrekening van de belastingen binnen de fiscale
eenheid vindt plaats alsof elke vennootschap zelfstandig belastingplichtig is.
Tussen een aantal vennootschappen in Duitsland bestaat een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
(Körperschaftsteuer en Gewerbesteuer). De verrekening van de belastingen binnen de fiscale eenheid vindt plaats
alsof elke vennootschap zelfstandig belastingplichtig is.
Tussen de vennootschappen in Groot-Brittannië bestaat een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en
de omzetbelasting. De verrekening van de belastingen binnen de fiscale eenheid vindt plaats alsof elke vennootschap zelfstandig belastingplichtig is.
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De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

Schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening hanteert ForFarmers
diverse schattingen. De belangrijkste schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen zijn:
Afschrijvingen en restwaarde
De afschrijvingstermijn is gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de activa. De gehanteerde
afschrijvingstermijnen zijn uiteengezet bij de grondslagen voor de materiële vaste activa.
Voorziening personeelsregelingen, zoals jubileum en pensioenen
De schattingselementen betreffen vooral de te hanteren rentepercentages, blijfkans-, invaliditeit-, overlijdens- en
pensioneringskansen, alsmede de inflatieveronderstellingen en de carrièretabellen.
Acquisities
Bij het bepalen van de waarde van de verschillende immateriële activa zijn aannames gedaan omtrent het verloop
van klanten, de waarde en het verwacht gebruik van merknamen.
Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische realiteit op
het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als een lease-overeenkomst als de
nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of de overeenkomst het
recht van het gebruik van een specifiek actief omvat. In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen
verbonden aan het eigendom van het lease-object geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen)
worden het lease-object en de daarmee samenhangende schuld bij het aangaan van de overeenkomst in de
balans verwerkt.
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winsten-verliesrekening gebracht.
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Omzet, resultaten, bedrijfslasten
Onder de omzet worden de aan afnemers gefactureerde bedragen verantwoord, exclusief in rekening gebrachte
omzetbelasting. De netto omzet betreft de omzet na aftrek van kortingen verstrekt aan afnemers.
Opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Opbrengsten agrarische grondstoffen
Resultaten uit hoofde van wash-outs en circles worden voor wat betreft de verkooptransactie onder de netto
omzet en voor wat betreft de inkooptransactie onder de kosten van handelsgoederen verantwoord.
Een wash-out is een tegengestelde transactie op een bepaalde positie waarbij na overeenstemming tussen beide
partijen in plaats van een fysieke levering slechts het prijsverschil contant wordt verrekend.
Indien een partij (of een deel daarvan) meerdere malen wordt verhandeld (ketenverkoop of string) en weer
terugkomt bij een voorafgaande schakel, is er sprake van een circle. Er vindt geen fysieke levering plaats, slechts
het prijsverschil wordt verrekend.
Indien ingenomen posities leiden tot ongewenste risico’s, dan zullen voor deze posities tegenposities (hedges)
ingenomen worden, om de risico’s af te dekken. In het geval hiervan sprake is, kunnen samenhangende en tegenovergestelde resultaten in verschillende boekjaren gerealiseerd worden. De resultaten van met elkaar samenhangende transacties in verschillende boekjaren worden echter gesaldeerd verantwoord in het jaar waarin de hedge
is afgewikkeld.
In het geval het saldo een verlies betreft, wordt het verlies in aanmerking genomen in het jaar, waarin dit voorzienbaar is. Positieve resultaten, welke in een volgend jaar worden gerealiseerd, worden alleen in aanmerking genomen voor zover er voldoende zekerheid bestaat omtrent de realisatie van deze resultaten.
Bedrijfslasten
De bedrijfslasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden
voor het opnemen van voorzieningen.

Rentebaten, rentelasten
Onder de rentebaten en rentelasten zijn ook de mutaties in de berekende voorzieningen op grond van de gehanteerde rekenrentes opgenomen.

Belastinglast
Als belastingen worden verantwoord de over het boekjaar verschuldigde belastingen, alsmede de mutatie in de
schulden en voorzieningen voor latente belastingen. In de belastinglast wordt eveneens rekening
gehouden met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

Resultaat deelnemingen
Van deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend, wordt het aandeel in het resultaat van deze
deelnemingen opgenomen. Van de overige deelnemingen worden de dividenduitkeringen verantwoord in het
boekjaar waarin deze zijn ontvangen.
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Toelichting op de geconsolideerde
balans en winst-en-verliesrekening
Algemeen
Als gevolg van de acquisities en desinvesteringen gedurende 2012 is de vergelijkbaarheid van de jaren 2012 en
2011 beperkt. Extra inzicht over de ontwikkeling van de winst-en-verliesrekening is weergegeven in het overzicht
op pagina 59. Waar relevant heeft ForFarmers een verdere detaillering aangebracht in de toelichtingen op de
afzonderlijke posten van de balans en winst-en-verliesrekening om de vergelijkbaarheid te bevorderen. Alle bedragen luiden in € x 1.000, tenzij anders vermeld.

Valuta
De koersen van de belangrijkste valuta’s ten opzichte van de euro zijn als volgt:

Gehanteerde koersen
in Euro

2012

Eindkoers
2011

Gemiddelde koers
2012
2011

Britse Pond (Cefetra)
Britse Pond (BOCM PAULS *)
Amerikaanse Dollar
Poolse Zloty
Hongaarse Florint

0,82
0,82
1,32
4,07
292,3

0,84
n.v.t.
1,30
4,46
314,8

0,81
0,80
1,30
4,19
290,6

0,87
n.v.t.
1,40
4,13
280,1

* Gemiddelde koers op basis van de periode 1 juli 2012 t/m 31 december 2012.

Desinvestering Cefetra
Op 27 september 2012 heeft ForFarmers Group B.V. een overeenkomst gesloten met BayWa AG inzake de overname van de deelneming in Cefetra B.V. Ultimo 2012 had ForFarmers Group B.V. geen beleidsbepalende invloed
meer in Cefetra B.V. Als gevolg hiervan is in de jaarrekening de balans van Cefetra B.V. niet meegeconsolideerd
en is in de balans een vordering op BayWa Dutch Agrico B.V. (onderdeel BayWa concern) opgenomen inzake de
verkoopprijs. In de winst-en-verliesrekening is het resultaat van Cefetra B.V. meegeconsolideerd tot het moment
van verlies van beleidsbepalende invloed. Dit betekent dat de resultaten van Cefetra B.V. voor het volledige jaar
2012 nog zijn meegeconsolideerd. Het transactieresultaat op de verkoop van de aandelen Cefetra is in de winsten-verliesrekening verwerkt als onderdeel van het resultaat deelnemingen.
De transactie kan als volgt worden samengevat (op basis van 100% van de activa en passiva van Cefetra):
Boekwaarde overgedragen activa		
€ 557,2 miljoen
Boekwaarde overgedragen schulden
€ 456,8 miljoen
De transactiewaarde is € 123,3 miljoen, waarvan het aandeel ForFarmers € 71,2 miljoen (57,7%) is.
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Onderstaand overzicht geeft de resultaten van Cefetra B.V. weer:
Totaal 2012

Totaal 2011

4.925.162
4.892.724

4.608.552
4.580.684

Bruto marge

32.438

27.868

Overige kosten

20.337

17.879

Bedrijfsresultaat voor belastingen

12.101

9.989

Resultaat deelnemingen
Interest
Belastingen

-229
-5.793
-1.322

-112
-6.438
-995

Netto resultaat

4.757

2.444

Omzet
Kostprijs omzet

Het aandeel van ForFarmers in het resultaat van Cefetra bedraagt € 2,7 miljoen (2011: € 1,4 miljoen).

Desinvestering Probroed
Op 19 december 2012 heeft ForFarmers Group B.V. een overeenkomst gesloten met Wimex B.V. inzake de overname van de aandelen Probroed B.V. De aandelen zijn per jaareinde overgedragen. Het resultaat van de verkoop is
verantwoord als resultaat deelnemingen.
De transactiewaarde is € 14,5 miljoen, waarvan het aandeel ForFarmers € 4,8 miljoen (33,4%) is.

Transactieresultaat verkochte deelnemingen
Het voor de verkochte deelnemingen in de jaarrekening opgenomen transactieresultaat na aftrek van aan de
desinvestering gerelateerde kosten bedraagt € 12,8 miljoen.

Acquisities
Indien in de specificaties melding wordt gemaakt van mutaties als gevolg van acquisities, dan betreft dit de
acquisities van:
1. Hendrix
2. BOCM PAULS
De acquisities in 2012 zijn opgenomen conform de purchase accounting methode. De verwerkte uitkomsten zijn
voorlopig en kunnen in het komende jaar op basis van dan beschikbare informatie worden aangepast. Positieve
verschillen tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarden van de overgenomen identificeerbare activa en passiva
zijn als goodwill geactiveerd.
Ad 1.
ForFarmers Group heeft per 1 april 2012 de voeractiviteiten van Nutreco in Nederland, België en Duitsland (hierna:
Hendrix) overgenomen. Onder de transactie vallen Hendrix UTD, Hendrix Broilers, Hendrix Haeck, Hendrix UTD
GmbH, Pavo, Reudink, Hedimix en Hendrix Illesch.
De transactie is vormgegeven middels de koop van 100% van de aandelen in meerdere vennootschappen. Daarnaast zijn activa en passiva verworven. De transactie is verwerkt volgens de purchase accounting methode.
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De koopsom bedraagt € 92,5 miljoen inclusief schulden. Een voorlopig goodwill bedrag van € 16,2 miljoen is
geactiveerd, welke over een periode van 20 jaar wordt afgeschreven.
Ad 2.
ForFarmers Group heeft per 1 juli 2012 Agricola Ltd., de moedermaatschappij van BOCM PAULS overgenomen
(hierna BOCM PAULS) en heeft na de overname 100% van de aandelen in de betreffende onderneming.
De transactie is verwerkt volgens de purchase accounting methode. De aankoopprijs is gebaseerd op een ondernemingswaarde van € 89,5 miljoen na aftrek van de netto voorziening voor pensioenen (€ 40,1 miljoen) en een
uitgestelde betaling van de netto-opbrengsten van bezittingen bestemd voor projectontwikkeling. Een voorlopig
goodwill bedrag van € 18,6 miljoen is geactiveerd, welke over een periode van 20 jaar wordt afgeschreven.

Overige acquisities
In het boekjaar 2012 heeft ForFarmers Group nog een aantal kleinere overnames gedaan met een totale ovenamewaarde van € 5,1 miljoen. Een voorlopig goodwill bedrag van € 1,4 miljoen is geactiveerd en wordt afgeschreven
over een periode van 10 jaar.

1. Immateriële vaste activa
Klanten

Handels- en

Goodwill

database

merknamen

Totaal

Boekwaarde begin 2012

-

-

-

-

Investeringen

-

640

-

640

36.164

14.367

2.552

53.083

-603

-414

-25

-1.042

-1.062

-594

-978

-2.634

34.499

13.999

1.549

50.047

36.164

15.007

2.552

53.723

1.062

594

978

2.634

Acquisities
Koersverschillen
Afschrijvingen
Boekwaarde ultimo 2012

Cumulatieve aanschafwaarde
eind 2012
Cumulatieve afschrijvingen
eind 2012

Goodwill wordt lineair afgeschreven over de periode waarin de acquisitie een positieve bijdrage levert aan het
resultaat, welke periode langer kan zijn dan 5 jaar, afhankelijk van het strategische karakter van de acquisitie. De
afschrijvingsperiode bedraagt niet meer dan 20 jaar.
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2. Materiële vaste activa
Bedrijfsge- Machines
bouwen en
en
-terreinen installaties

In uitNiet aan
voering de bedrijfsuitoefening
dienstbaar

Totaal

Boekwaarde begin 2011

24.941

25.130

12.877

2.216

575

65.739

Investeringen
Mutatie activa in uitvoering
Mutaties door verwerking
goodwill
Koersverschillen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

2.627
475

3.513
1.364

4.509
364

2.681
-2.203

5.771
-

19.101
-

-152
-40
-1.271

-468
-71
-52
-5.669

-78
-102
-3.625

-

-18
-7

-468
-301
-212
-10.572

Boekwaarde begin 2012

26.580

23.747

13.945

2.694

6.321

73.287

Investeringen
Acquisities
Verkoop Cefetra
Mutatie activa in uitvoering
Koersverschillen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

2.161
73.221
-2.015
201
-813
-53
-3.588

5.804
46.869
-1.667
8.099
-881
-141
-8.456

9.561
1.660
-1.312
406
2
-183
-4.734

5.249
6.204
-8.706
-125
-

-7

22.775
127.954
-4.994
-1.817
-377
-16.785

Boekwaarde ultimo 2012

95.694

73.374

19.345

5.316

6.314

200.043

Cumulatieve aanschafwaarde
eind 2011

73.913

127.370

48.801

2.694

6.974

259.752

Cumulatieve afschrijvingen
eind 2011

47.333

103.623

34.856

-

653

186.465

147.428

186.334

58.933

5.441

6.974

405.110

50.921

112.079

39.590

-

660

203.250

Cumulatieve aanschafwaarde
eind 2012
Cumulatieve afschrijvingen
eind 2012
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Andere
bedrijfsmiddelen

De investering in 2011 ter hoogte van € 5,8 miljoen die als niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar is verantwoord betreft de aankoop van industriegrond in Oss. Het doel van deze aankoop was de grond te gebruiken voor
een nieuw te bouwen mengvoerfabriek. Door de acquisitie in 2012 heeft ForFarmers de beschikking over productiecapaciteit in het zuiden van Nederland gekregen. Als gevolg hiervan zal niet meer worden geïnvesteerd in de
bouw van de fabriek en zal de grond op termijn worden verkocht.
Als onderdeel van de acquisitie van BOCM PAULS Ltd. is met de voormalige aandeelhouders afgesproken dat zij
recht hebben op de verkoopopbrengst van een aantal locaties die op dit moment niet aan de bedrijfsuitoefening
dienstbaar zijn. Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de verkoop zijn voor rekening van de voormalige
aandeelhouders. Daarom zijn deze activa niet gewaardeerd in de balans.

3. Financiële vaste activa; deelnemingen
2012

2011

8.614

9.577

Deconsolidatie Cefetra
Desinvesteringen
Resultaat deelnemingen
Uitkeringen
Vermogensmutaties deelnemingen

-3.307
-4.588
1.441
-88
-

-168
-111
-272
-412

Boekwaarde eind boekjaar

2.072

8.614

Boekwaarde begin boekjaar

De desinvesteringen betreffen de overdracht van deelnemingen van Cefetra als gevolg van de verkoop van Cefetra
per jaareinde 2012.
Voor het niet uitgekeerde deel van de resultaten van deze deelnemingen wordt een wettelijke reserve aangehouden.
Een overzicht van de kapitaalbelangen is weergegeven in de toelichting op pagina 107.

4. Financiële vaste activa; vorderingen
Vorderingen
Boekwaarde begin boekjaar

6.583

Latente
belastingen
-

Acquisities
Aflossingen
Toevoegingen

745
-262
4.321

17.307
1.806

18.052
-262
6.127

11.387

19.113

30.500

Boekwaarde einde boekjaar

Totaal
6.583

In het saldo van de vorderingen is een post van € 5,7 miljoen (gedisconteerd) opgenomen. Het nominale bedrag
van de vorderingen is € 6,3 miljoen (2011: € 6,4 miljoen) en is verantwoord in verband met leningen aan de statutaire directie en andere (voormalig) medewerkers. Deze leningen zijn deels rentedragend. De hoogte van de rente
is gelijk aan de rente op Nederlandse staatsleningen, maar minimaal gelijk aan de rente als bedoeld in artikel 59
Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001 (2012: 2,85% en 2011: 2,5%). De lening aan de statutaire directie bedraagt
nominaal € 2 miljoen (gedisconteerd € 1,8 miljoen) en is onder voorwaarden (continuering dienstverband, pensioen) niet rentedragend. De aflossing van de lening bedraagt minimaal 7,5% per jaar met ingang van 2015.
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Als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is op de met de lening gekochte certificaten pandrecht
gevestigd, waarvan de marktwaarde op balansdatum het saldo van de lening overschrijdt.
Het saldo van de verstrekte leningen bevat leningen aan klanten met een looptijd langer dan 1 jaar, inclusief een
reclassificatie van vorderingen uit vorig jaar.
Voor een nadere toelichting op de latente belastingvorderingen wordt verwezen naar noot 30.

5. Voorraden
2012

2011

Grondstoffen
Gereed product
Handelsvoorraden

83.593
16.142
11.701

31.303
3.702
8.145

Totaal ForFarmers exclusief Cefetra

111.436

43.150

-

230.360

111.436

273.510

Cefetra handelsvoorraad
Totaal ForFarmers inclusief Cefetra

Op de voorraad is een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht ter hoogte van € 181 duizend (2011:
€ 23 duizend). De toename van de voorraad in 2012 wordt met name veroorzaakt door de acquisities van Hendrix
en BOCM PAULS.
Voor belangrijke inkoopverplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen.

6. Handelsdebiteuren
2012

2011

Handelsdebiteuren
Voorziening oninbaarheid

247.853
-8.216

66.901
-3.905

Totaal ForFarmers exclusief Cefetra

239.637

62.996

-

130.174
-1.066

239.637

192.104

Cefetra handelsdebiteuren
Cefetra voorziening oninbaarheid
Totaal ForFarmers inclusief Cefetra
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Het verloop van de voorziening voor dubieuze debiteuren kan als volgt worden weergegeven:
2012

2011

4.971

5.811

Verkoop Cefetra
Afboekingen
Toevoeging (+) of vrijval (-)

-1.066
-1.158
5.469

-280
-560

Eindstand

8.216

4.971

Beginstand

De dotatie aan de voorziening van € 5,5 miljoen is het gevolg van de huidige situatie in de sector.
In 2012 is in totaal € 1,2 miljoen afgeboekt als oninbaar (2011: € 0,3 miljoen).

7. Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vordering op groepsmaatschappijen betreft een vordering die ForFarmers heeft op haar moedermaatschappij
Coöperatie FromFarmers U.A. en bedraagt € 694 duizend (2011: € 253 duizend).

8. Belastingen en sociale premies
2012

2011

Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting

4.611
5.503

6.620
1.870

Totaal ForFarmers exclusief Cefetra

10.114

8.490

-

18.001

10.114

26.491

Cefetra
Totaal ForFarmers inclusief Cefetra

Voor een nadere toelichting op de vennootschapsbelasting wordt verwezen naar noot 30.
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9. Overige vorderingen en overlopende activa
2012

2011

Overige vorderingen
Overlopende activa

90.053
1.143

5.612
1.748

Totaal ForFarmers exclusief Cefetra

91.196

7.360

-

36.586

91.196

43.946

Cefetra
Totaal ForFarmers inclusief Cefetra

De toename van de vorderingen wordt met name veroorzaakt door de vordering op BayWa Dutch Agrico B.V.
(onderdeel BayWa concern). Dit bedrag betreft het per balansdatum nog af te rekenen bedrag in het kader van de
verkoop van het aandelenbelang in Cefetra B.V.

10. Liquide middelen
Deposito's
Rekening courant banken

2012

2011

40.520
40.396

72.209
9.144

80.916

81.353

De uitstaande deposito’s hebben een initiële looptijd van 3 tot 6 maanden en kunnen direct worden opgenomen.
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11. Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Saldo begin boekjaar

2012

2011

106.261

106.261

Agio reserve
Saldo begin boekjaar

38.356

38.356

Wettelijke reserves
Saldo begin boekjaar
Overboeking naar overige reserves
Toevoeging uit winstverdeling vorig boekjaar

5.749
-3.480
2.669

3.827
-1.765
3.687

4.938

5.749

Reserve omrekeningsverschillen
Saldo begin boekjaar
Koersverschillen waardering deelneming
Desinvestering bedrijfsonderdelen

-418
278
-63

185
-603
-

Saldo eind boekjaar

-203

-418

Overige reserves
Saldo begin boekjaar
Overboeking uit wettelijke reserves
Inkoop eigen aandelen
Overige mutaties
Toevoeging uit winstverdeling vorig boekjaar

104.793
3.480
-835
12.837

77.322
1.765
-1.299
-191
27.196

Saldo eind boekjaar

120.275

104.793

53.277

21.927

322.904

276.668

Saldo eind boekjaar

Winst lopend boekjaar
Totaal eigen vermogen eind boekjaar

De voorgestelde winstverdeling van het resultaat 2011 is gedurende 2012 geëffectueerd. Dit betekent dat gedurende 2012 een dividend van € 6,4 miljoen is uitgekeerd. Het saldo van de toevoeging uit winstverdeling vorig
boekjaar tezamen met het uitgekeerde dividend vormen het resultaat lopend boekjaar 2011.
Een nadere toelichting is opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening in noot 7.
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12. Aandeel van derden
Stand begin boekjaar
Verkoop Cefetra
Acquisities
Aandeel van derden in dividend
Aandeel van derden in resultaat boekjaar
Aandeel van derden in overige vermogensmutaties

2012

2011

44.790

46.052

-43.604
38
-299
3.274
-

-2.868
2.048
-442

4.199

44.790

Stand eind boekjaar

Het aandeel van derden betreft in 2011 het minderheidsbelang in de integraal geconsolideerde groepsmaatschappijen Cefetra B.V. en ForFarmers Thesing Mischfutter GmbH & Co KG. Het saldo ultimo 2012 bestaat uit het minderheidsbelang in ForFarmers Thesing GmbH & Co KG en Leafield Feeds Ltd.

13. Voorzieningen
PenResioenen organisatie
Beginstand 2011
Mutatie voorzieningen
Betaald
Beginstand 2012
Acquisities en verkoop Cefetra
Mutatie voorzieningen
Betaald
Koersverschillen
Eindstand 2012

Latente
belasting

Bodemsanering

Overig

Totaal

4.923

-

4.040

2.365

5.626

16.954

-39
-16

30
-

-1.977
-

285
-

-1.019
-

-2.720
-16

4.868

30

2.063

2.650

4.607

14.218

64.200
-1.432
-16
-1.766

1.944
-579
-

18.856
211
-267

90
-

1.993
66
-

85.049
879
-595
-2.033

65.854

1.395

20.863

2.740

6.666

97.518

Naar verwachting zal van de voorzieningen een bedrag ter grootte van € 11,8 miljoen binnen één jaar worden
afgewikkeld en zal een bedrag ter grootte van € 66,3 miljoen na meer dan vijf jaar worden afgewikkeld.
Pensioenvoorziening
Voor een toelichting op de pensioenvoorziening wordt verwezen naar de toelichting op de pensioenen onder noot 20.
Reorganisatie voorziening
De reorganisatievoorziening is gevormd voor ForFarmers in Nederland in verband met de voorgenomen integratie
van de activiteiten van ForFarmers en Hendrix. De voorziening bestaat uit de directe kosten van de reorganisatie.
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Voorziening latente belastingen
Voor een toelichting op de voorziening belastinglatentie wordt verwezen naar de toelichting op de belastingen onder
noot 30.
Voorziening bodemsanering
De voorziening bodemsanering heeft betrekking op de onvermijdbare kosten voor het reinigen van vervuilde
terreinen. De voorziening is gevormd voor de toekomstige kosten van bodemsanering.
Voorziening overig
De overige voorzieningen worden gevormd voor andere dan de hier boven genoemde toekomstige verwachte kosten.

14. Langlopende schulden
Verschuldigd aan
kredietinstellingen

Investeringssubsidie

Totaal

167

1.054

1.221

Vrijval investeringssubsidie
Herclassificatie van kortlopend
Aflossingen

1.337
-309

-97
-

-97
1.337
-309

Beginstand 2012

1.195

957

2.152

65.056
98.380
-309
-6.295
-2.618

-98
-

65.056
98.380
-98
-309
-6.295
-2.618

155.409

859

156.268

Beginstand 2011

Acquisities
Opname lening
Vrijval investeringssubsidie
Aflossingen
Aflossingsverplichting komend boekjaar
Koersverschillen
Eindstand 2012

De looptijden van de schulden variëren van 2014 tot en met 2019. De rentepercentages variëren van 1,1% tot 5,5%.
De investeringssubsidie valt vrij over de verwachte economische levensduur van het actief.
Voor een toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting op de kredietfaciliteiten
onder noot 19.
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2012

>5 jaar

>1 jaar

Totaal

Schulden aan kredietinstellingen
Investeringssubsidie

3.731
374

151.678
485

155.409
859

Totaal

4.105

152.163

156.268

2011

>5 jaar

>1 jaar

Totaal

Schulden aan kredietinstellingen
Investeringssubsidie

472

1.195
485

1.195
957

Totaal

472

1.680

2.152

De reële waarde van de schulden is gelijk aan de nominale waarde, omdat de rente op de schuld variabel is.

15. Schulden aan leveranciers
Saldo schulden aan leveranciers
Schulden aan leveranciers bij Cefetra
Totaal ForFarmers inclusief Cefetra

2012

2011

105.640
-

17.040
46.808

105.640

63.848

De toename van de schulden met € 41,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de acquisities van Hendrix en
BOCM PAULS. Het effect wordt deels gecompenseerd door de afname als gevolg van de verkoop van Cefetra.

16. Schulden aan kredietinstellingen
2012

2011

Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichting langlopende schulden < 1 jaar

24.363
6.295

3.639
-

Totaal ForFarmers exclusief Cefetra

30.658

3.639

-

222.371

30.658

226.010

Cefetra
Totaal ForFarmers inclusief Cefetra

Het saldo van de kortlopende schulden aan kredietinstellingen is € 30,7 miljoen (2011: € 226,0 miljoen). De daling
van de schulden met € 195,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de verkoop van Cefetra.
De aflossingsverplichtingen op de langlopende schulden aan kredietinstellingen bevat met name de aflossingen
van de lening van ForFarmers Group (€ 4 miljoen) en BOCM PAULS (€ 1,7 miljoen).
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de kredietfaciliteiten onder noot 19.
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17. Belastingen en sociale premies
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Loonheffing en sociale premies
Totaal ForFarmers exclusief Cefetra
Cefetra
Totaal ForFarmers inclusief Cefetra

2012

2011

4.149
3.343
3.436

623
1.106

10.928

1.729

-

15.846

10.928

17.575

De daling van de schulden met € 6,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de verkoop van Cefetra. Daar
staat tegenover dat het saldo toeneemt door de overnames van Hendrix en BOCM PAULS. Zie voor een nadere
toelichting op de fiscale positie ook noot 30.

18. Overige schulden en overlopende passiva
2012

2011

Overige schulden
Overlopende passiva

45.612
42.928

12.064
5.671

Totaal ForFarmers exclusief Cefetra

88.540

17.735

-

43.145

88.540

60.880

Cefetra
Totaal ForFarmers inclusief Cefetra

De stijging van de schulden met € 27,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de overnames van Hendrix en
BOCM PAULS, gecompenseerd door de verkoop van Cefetra.

19. Kredietfaciliteiten
ForFarmers heeft in 2012 een financieringsovereenkomst (term- and revolving facilities agreement) afgesloten
met ABN Amro Bank en de Rabobank. De overeenkomst heeft een looptijd tot 31 maart 2017. Het bedrag van de
financiering bedraagt maximaal € 120 miljoen, waarvan per balansdatum € 77,4 miljoen is benut. De rente op de
financiering is gebaseerd op EURIBOR plus een marge van 1,0% tot 2,4%. De marge is afhankelijk van de gecorrigeerde verhouding tussen netto rentedragende schuld en EBITDA (leverage ratio; maximaal 3,5) en een interest
coverage ratio (minimaal 2,6 voor 2012 en minimaal 4 voor de daaropvolgende jaren).
ForFarmers voldoet op 31 december 2012 volledig aan de voorwaarden van de convenanten.
Het variabele deel van de rente (Euribor) is voor de eerste 3 jaar (tot en met 31 maart 2015) middels een renteswap
omgezet naar een vaste rente van 1.095%, te vermeerderen met de eerder genoemde opslagen. De nominale
waarde van de swap daalt van € 70 miljoen tot € 56 miljoen, in overeenstemming met het aflossingsschema.
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Voor de periode 1 april 2015 t/m 31 maart 2017 is het variabele deel van de rente middels een renteswap omgezet
naar een vaste rente van 2,13%, te vermeerderen met de eerder genoemde opslagen. De onderliggende waarde
van de swap daalt van € 32,4 miljoen tot € 24 miljoen, in overeenstemming met het aflossingsschema. De reële
waarde van de swaps per 31 december 2012 bedraagt € 2,0 miljoen negatief. Zie voor de details van de financieringsovereenkomst de toelichting onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
BOCM PAULS heeft in 2011 een financieringsovereenkomst afgesloten met Lloyds TSB Commercial Finance Limited. De overeenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2015 en deels tot april 2019. Het bedrag van de financiering bedraagt maximaal € 98 miljoen (£ 80 miljoen) , waarvan op dit moment € 81,1 miljoen (£ 66,2 miljoen) is
benut. De rente op de financiering bedraagt 1,95% tot 2,5%. De rente is gefixeerd middels interest rate swaps op
een vaste rente van 0,79% met een looptijd tot september 2015 met een onderliggend bedrag van € 49 miljoen
(£ 40 miljoen). De reële waarde van de swaps per 31 december 2012 bedraagt € 0,3 miljoen negatief.
HaBeMa heeft financieringsovereenkomsten gesloten met HSH Nordbank AG, HypoVeriensbank AG en Bremer
Landesbank Kreditanstalt. Het bedrag van de financiering bedraagt € 2,5 miljoen. De rente bedraagt Euribor plus
een marge van 0,5%. Door middel van een renteswap met de onderliggende waarde van € 0,5 miljoen heeft
HaBeMa de rente op de schuld aan kredietinstellingen gefixeerd tot en met maart 2016 op 4,3%. De reële waarde
van de swaps per 31 december 2012 bedraagt € 0,04 miljoen negatief.
Ten behoeve van Cefetra is in 2011 een zelfstandige kredietfaciliteit verstrekt door ING, Rabobank en ABN Amro
Bank. Als zekerheid is hiervoor een stil pandrecht verstrekt op debiteuren en voorraden. Daarnaast bestaat een
“margin call”-faciliteit, waarvoor een pandrecht is verstrekt op de rekening couranten aangehouden bij brokers.
Hypothecaire zekerheid en pandrecht
Tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen uit leningen en kredietfaciliteiten zijn door ForFarmers
Group B.V. (en haar dochtermaatschappijen) de volgende zekerheden verstrekt:
Rabobank en ABN Amro Bank:
•
hypothecaire zekerheid voor een totaalbedrag van € 170,4 miljoen;
•
mandaat hypotheek op het vastgoed in Izegem;
•
eerste pandrecht op de aandelen in ForFarmers B.V.;
•
eerste pandrecht verleend op de bedrijfsinventaris, voorraden en (handels)vorderingen;
•
pandrecht op de materiële vaste activa van ForFarmers Bela GmbH;
•
pandrecht op de bankrekeningen van ForFarmers GmbH en ForFarmers Bela GmbH;
•
verpanding op de vorderingen van ForFarmers Bela GmbH.
Lloyds TSB Commercial Finance Limited:
•
pandrecht op materiële vaste activa van BOCM PAULS;
•
verpanding op vorderingen van BOCM PAULS.
Voor de financieringsovereenkomsten die HaBeMa heeft afgesloten zijn de activa van HaBeMa als zekerheid verstrekt.
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20. Pensioenen
Algemeen
De gehanteerde pensioenregelingen van de Nederlandse geconsolideerde maatschappijen zijn toegezegde bijdrage regelingen, die zijn ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen middels collectieve toegezegde bijdrage
contracten. Dit houdt in, dat deze groepsmaatschappijen alleen de verplichting hebben de overeengekomen
bijdragen aan de verzekeringsmaatschappijen te betalen.
Bij de Duitse groepsmaatschappijen bestaat voor een beperkt aantal personen een toegezegde pensioenregeling in
eigen beheer. De pensioenverplichting wordt opgenomen in een voorziening die het saldo is van de volgende posten:
•
de contante waarde van toegekende pensioenaanspraken op balansdatum;
•
plus of min de op balansdatum nog niet in het resultaat verwerkte actuariële resultaten;
•
min de aan de volgende boekjaren toe te rekenen lasten over verstreken diensttijd.
In Groot-Brittannië bestond tot 30 september 2006 een toegezegde opbrengst (defined benefit) regeling. Voor
de verplichtingen in het kader van deze regeling is in de geconsolideerde balans een voorziening getroffen. De
opgebouwde pensioen activa zijn gewaardeerd tegen actuele waarde. De verplichtingen zijn berekend op basis
van actuariële calculaties, waarbij is gedisconteerd tegen toepasselijke discontovoet. Actuariële resultaten worden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Vanaf 1 oktober 2006 is de bovengenoemde regeling gesloten waardoor geen nieuwe rechten meer worden
opgebouwd. Vanaf dat moment is een nieuwe regeling van toepassing op basis van toegezegde bijdrage (defined
contribution). De verplichtingen in het kader van deze regeling zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij.
Pensioenvoorzieningen eigen beheer
Pensioenvoorziening Duitsland
Bij de berekening van de voorziening in Duitsland zijn de volgende actuariële grondslagen (2010) gehanteerd:
Rekenrente		 5,14%
Grondslagen berekening Heubeck 2005G
Pensioenvoorziening Groot-Brittannië
Bij het berekenen van de pensioenverplichtingen in Groot-Brittannië zijn actuariële grondslagen gehanteerd,
waarbij gebruik is gemaakt van “projected unit credit method” en zijn gedisconteerd tegen 4,5%. Het netto tekort
na correctie voor latente belastingen is separaat weergegeven.
De belangrijkste uitgangspunten voor de actuariële berekening, de actuele waarde van de activa, een specificatie
van de activa in activaklassen, de actuele waarde van de verplichtingen en het overschot/tekort ten opzichte van
de waarde van de activa zijn hieronder weergegeven.
Uitgangspunten
Inflatie
Disconteringsvoet
Pensioen stijging (5% Limited Price Indexation)
Pensioen stijging (2,5% Limited Price Indexation)
Salarisstijging

31 december 2012
2,9%
4,5%
2,8%
2,0%
n.v.t.

Op basis van de uitgangspunten met betrekking tot sterftekans is de gemiddeld verwachte leeftijd voor mannen
85,7 jaar en vrouwen 88,1 jaar.
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31 december 2012

Onderverdeling activa en verwacht rendement

Aandelen
Fonds
Vastgoed
Index gerelateerde obligaties
Obligaties
Liquide middelen en overige activa
Overig
Totaal
Balans
Actuele waarde activa
Actuele waarde verplichtingen
Bruto tekort
Latente belasting
Netto tekort

Rendement
7,1%
6,6%
6,6%
3,1%
4,5%
3,1%
7,1%

Actuele waarde
31.676
15.165
9.817
14.860
28.561
3.165
10.213

5,85%

113.457
31 december 2012
113.457
-162.935
-49.478
11.380
-38.098

Vanaf het moment van acquisitie is in het jaar 2012 een bedrag van € 0,65 miljoen toegevoegd aan het pensioenplan. Toekomstige dotaties zullen worden gebaseerd op toekomstige actuariële berekeningen.
Het verloop van het tekort is als volgt weer te geven:
Verloopoverzicht
Tekort per overnamedatum
Financiële baten en lasten
Dotaties
Actuarieel resultaat
Koersverschillen
Tekort einde boekjaar

Specificatie financiële baten en lasten
Verwacht rendement op activa
Interest pensioen verplichtingen
Totaal

31 december 2012
52.669
5
-664
-750
-1.782
49.478

31 december 2012
-7.283
7.288
5

Naar verwachting zal van de pensioenvoorzieningen een bedrag ter grootte van € 1,9 miljoen binnen één jaar
worden afgewikkeld en zal een bedrag ter grootte van € 55,2 miljoen na meer dan vijf jaar worden afgewikkeld.
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21. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Borgstellingen/garanties
•
Ten behoeve van de aankoop van handelsvoorraden en financiering van bedrijven zijn borgstellingen en
bankgaranties afgegeven. De afgegeven borgstellingen en garanties bedragen € 4,7 miljoen;
•
Ten behoeve van ForFarmers B.V. en Hendrix UTD B.V. is door ForFarmers Group B.V. een 403-verklaring
afgegeven;
•
ForFarmers Group B.V. heeft zich bereid verklaard om tot een maximum van £ 2 miljoen financiering ter beschikking te stellen aan de voormalige aandeelhouders van BOCM PAULS. Dit is voor de ontwikkeling van de
locaties van BOCM PAULS die niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn.
Huur- en leaseovereenkomsten
Ultimo 2012 bedroeg het totaal van langlopende verplichtingen € 18,2 miljoen. Het bedrag dat in 2013 vervalt
bedraagt € 2,6 miljoen. Het bedrag van de verplichtingen die langer lopen dan 5 jaar bedraagt € 7,3 miljoen.
Voorwaardelijke subsidie
In 2011 en 2012 zijn er subsidies onder voorwaarden verstrekt aan HaBeMa van € 2,7 miljoen. Deze subsidies
houden verband met investeringen in vervoerscapaciteit via het spoor voor eind 2015 en met investeringen in de
overslagterminal in Heidenau. Aan de bij de verstrekking van de subsidie gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Inkoopverplichtingen
Ultimo 2012 bedroeg het totaal van niet in de balans opgenomen inkoopverplichtingen met betrekking tot grondstoffen € 393,5 miljoen. Dit bedrag heeft volledig betrekking op leveringen in 2013.

22. Financiële instrumenten
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de
omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.
De primaire financiële instrumenten van ForFarmers, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van ForFarmers of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens gaat ForFarmers transacties
aan in derivaten, met name renteswaps, om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de operationele en financieringsactiviteiten van ForFarmers. Het beleid van ForFarmers is om niet te handelen in financiële instrumenten.
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van ForFarmers zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het valuta-, rente- en marktrisico.
Prijsrisico
Valutarisico
Als gevolg van de acquisitie van de groepsmaatschappij BOCM PAULS, kan de balans van ForFarmers beïnvloed
worden door koersverschillen tussen de Britse pond en de Euro. ForFarmers heeft het beleid deze verschillen op
de netto investering in buitenlandse eenheden niet af te dekken.
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Renterisico
Door middel van renteswaps is een deel van de te betalen rente op de schuld aan kredietinstellingen voor de komende 5 jaar gefixeerd. Dit is van toepassing voor een bedrag van € 70 miljoen welke onderdeel uitmaakt van de
totale financiering van € 120 miljoen van ForFarmers Group B.V. en voor de financiering bij BOCM PAULS ter hoogte
van £ 40 miljoen. ForFarmers heeft het beleid renterisico’s deels af te dekken. Hierbij wordt per hedge-instrument
documentatie opgesteld en past ForFarmers kostprijshedge accounting toe. Een uitgebreidere toelichting op de
renteswaps is opgenomen in noot 19.
Open boek
Lopende contractposities en de daarmee samenhangende valutatermijntransacties worden niet in de balans
opgenomen. Indien een verlies wordt verwacht dan wordt voor het verwachte bedrag een voorziening getroffen.
Per ultimo 2011 bedraagt de orderportefeuille agrarische grondstoffen 4,8 miljoen ton met een verwacht resultaat
na belastingen van € 0,7 miljoen. Door de deconsolidatie als gevolg van de verkoop van Cefetra is ultimo 2012
geen open boek verantwoord.
Voor de overige financiële instrumenten wordt verwezen naar het hoofdstuk risicomanagement en interne controle op pagina 44 en verder.

23. Omzet
De geografische verdeling van de omzet kan als volgt worden weergegeven.
2012

2011

2.145.407
1.272.367
675.702
1.061.131
1.041.736
420.980

1.698.335
1.154.932
441.918
617.088
743.669
568.100

6.617.323

5.224.042

Nederland
Duitsland
België
Groot-Brittannië
Overige landen binnen EU
Overige landen buiten EU
Totaal omzet

De verdeling van de omzet per categorie kan als volgt worden weergegeven.
2012

2011

Mengvoer
Overige omzet

1.638.817
387.579

734.032
106.212

Totaal ForFarmers

2.026.396

840.244

Agrarische grondstoffen

4.590.927

4.383.798

6.617.323

5.224.042

Totaal ForFarmers inclusief Cefetra

De omzet van ForFarmers is gegroeid met 27%. De groei van de omzet wordt veroorzaakt door de acquisities van Hendrix
en BOCM PAULS. De omzet ForFarmers in Nederland en Duitsland gaf een wisselend beeld. De afzet mengvoer liet in de
rundvee- en pluimveesector een duidelijke stijging zien. De afzet in de varkenssector liet echter mede als gevolg van de
krimp van het aantal dierplaatsen in deze sector ook een daling zien.
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De afzet bij Hendrix stond in 2012 onder druk, mede door de focus op de integratie van de activiteiten met ForFarmers.
De afzet bij BOCM PAULS was in de tweede helft van het jaar goed, mede door de weersinvloeden. De afzet agrarische
grondstoffen via Cefetra is gedaald met 10%.

24. Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten zijn in 2012 € 350,1 miljoen (2011: € 151,7 miljoen). De marge op de voortgezette bedrijfsactiviteiten bedraagt € 317,7 miljoen, een stijging van € 193,9 miljoen en is vooral gestegen door de acquisities van Hendrix en
BOCM PAULS. De marge van Cefetra is ook toegenomen met € 4,6 miljoen tot € 32,4 miljoen.

25. Personeelskosten
Lonen
Sociale lasten
Pensioen- en VUT-lasten
Totaal personeelskosten

2012

2011

88.886
12.684
7.493

42.595
5.194
3.385

109.063

51.174

De personeelskosten exclusief de verkochte activiteiten van Cefetra bedragen € 95,8 miljoen (2011: € 39,9 miljoen).
Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de acquisities van Hendrix en BOCM PAULS. De stijging van de
personeelskosten bij Cefetra bedraagt in 2012 € 2 miljoen.
Totaal aantal medewerkers ultimo boekjaar
Omgerekend naar volledige dienstverbanden

2012

2011

Logistiek
Commercieel
Overig

1.366
591
237

466
280
138

2.194

884

2012

2011

884
1.566
-216

847
-

2.234

847

138
-178

95
-58

2.194

884

Begin boekjaar
Acquisities
Verkoop Cefetra

Indiensttredingen
Uitdiensttredingen
Eind boekjaar

Van het aantal werknemers waren 1.342 (2011: 366) werknemers buiten Nederland werkzaam. De personeelsleden
van Cefetra (2011: 210) zijn voornamelijk werkzaam in commerciële en overige functies.
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Bezoldigingen
In 2012 bedroeg de bezoldiging van (oud-)leden van de raad van commissarissen € 222 duizend (2011: € 198 duizend).
Inzake de bezoldiging van het bestuur heeft de vennootschap gebruik gemaakt van de vrijstelling vermelding
bezoldiging bestuurders op grond van artikel 383 lid 1 Titel 9 BW 2.

26. Afschrijvingen
Materiële vaste activa
Vrijval investeringsubsidie
Goodwill en overige immateriële vaste activa
Totaal afschrijvingen

2012

2011

16.785
-97
2.634

10.572
-97
-

19.322

10.475

De afschrijving op de goodwill en overige immateriële vaste activa heeft betrekking op de in 2012 uitgevoerde acquisities. Op basis van de purchase price accounting methode zijn de verschillende te onderscheiden categorieën
immateriële vaste activa geïdentificeerd en gewaardeerd. In de materiële vaste activa is eveneens een bedrag
opgenomen in verband met de herwaardering van de activa na de overnames.

27. Overige bedrijfskosten
Onderhoud en reparaties
Transportmiddelen
Vrachtkosten derden
Verkoopkosten
Overige personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Totaal overige bedrijfskosten

2012

2011

41.277
22.840
36.436
6.438
14.204
36.665

20.018
10.249
8.210
3.038
5.943
9.745

157.860

57.203

De belangrijkste verschillen in de overige bedrijfskosten worden veroorzaakt door de acquisitie van Hendrix en
BOCM PAULS.
De in de jaarrekening verantwoorde accountants- en advieskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2012
2011
Onderzoek jaarrekening Ernst & Young
Adviesdiensten Ernst & Young
Onderzoek jaarrekening andere accountants
Adviesdiensten overige controlerende accountants
Totaal
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1.003
1.155
162
55

410
956
-

2.375

1.366

28. Rentebaten
Rentebaten verbonden partijen
Rentebaten derden
Totaal rentebaten

2012

2011

22
2.785

10
2.766

2.807

2.776

2012

2011

7
10.262

4
6.929

10.269

6.933

29. Rentelasten
Rentelasten verbonden partijen
Rentelasten derden
Totaal rentelasten

De toename van de rentelasten is het gevolg van de opgenomen financiering bij ForFarmers Group ten behoeve
van de acquisitie van Hendrix. Verder zijn de rentelasten gestegen als gevolg van de financiering bij BOCM PAULS.
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30. Belastingen
In 2012 is de effectieve belastingdruk 19,0% (2011: 16,0 %) van het resultaat voor belastingen, exclusief het resultaat
deelnemingen.
De afwijking van de nominale Nederlandse belastingdruk van 25% wordt met name veroorzaakt door verschillen
in belastingtarieven in de landen waar vennootschappen van ForFarmers Group gevestigd zijn en het aandeel van
het transactieresultaat in het resultaat. Tevens heeft de toepassing van de innovatiebox geleid tot een verlaging
van de belastingdruk.
2012
2011
Resultaat voor belastingen

69.857

28.545

Aansluiting belastingdruk
Reguliere vennootschapsbelasting 25%
Resultaat deelnemingen
Innovatiebox

17.464
-3.357
-1.109

7.136
28
-1.468

582
-129
53

-171
-820
-

13.504

4.705

-198

-135

13.306

4.570

19,0%

16,0%

Latente
belastingvorderingen

Voorziening
belastinglatentie

-

2.063

17.307
350
-176
-411
2.043

18.856
374
-163
-267
-

19.113

20.863

Verschil niet aftrekbare kosten
Lagere belastingdruk Cyprus
Verliescompensatie en tariefverschil Duitsland
Overige verschillen
Totaal ForFarmers exclusief Cefetra
Cefetra
Totaal ForFarmers inclusief Cefetra
Effectieve belastingdruk
Het verloop van de belastinglatenties luidt als volgt:

Boekwaarde per begin boekjaar 2012
Nieuwe consolidaties
Dotaties
Vrijval
Koersverschillen
Reclassificatie
Boekwaarde per einde boekjaar 2012

De acute belastinglast bedraagt € 13,1 miljoen. Dit betreft de belastinglast in de winst-en-verliesrekening van
€ 13,3 miljoen plus de mutatie uit de latente belastingen.
De belangrijkste componenten van de latente belastingverplichtingen betreffen de pensioenverplichting in GrootBrittannië alsmede de gevolgen van de reële waarde-aanpassingen van de activa en passiva ten gevolge van de
acquisities.
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31. Resultaat deelnemingen
Transactieresultaat verkoop bedrijfsonderdelen
Overige deelnemingen
Totaal ForFarmers inclusief Cefetra

2012

2011

12.805
622

8
-119

13.427

-111

32. Aandeel van derden
Dit betreft het aandeel in het resultaat van de onderneming van de minderheidsaandeelhouders in de dochtermaatschappijen Cefetra (42,3%), ForFarmers Thesing (40%) en Leafields Feeds Ltd (24%; alleen 2012).

33. Verbonden partijen
De in 2012 uitgevoerde operationele transacties met verbonden partijen hebben “at arms length” plaatsgevonden.
De toezichthouders en leden van de ledenraad van Coöperatie FromFarmers U.A. hebben in het afgelopen jaar
geen belemmeringen ondervonden in het uitvoeren van hun taken als gevolg van door hen gedane transacties.
De leningen aan de statutaire directie en medewerkers, als beschreven in noot 4, hebben plaatsgevonden op
basis van het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde beleid ter zake. De lening aan de statutaire directie
is onder voorwaarden niet rentedragend.

34. Gebeurtenissen na balansdatum
Betaling koopsom met betrekking tot Cefetra
Op 3 januari 2013 is het eerste deel van de koopsom (ruim 90%) voor de aandelen van Cefetra ontvangen. Deze
post is in de jaarrekening verwerkt onder de overige vorderingen.
Acquisitie Albert E James & Son
Op 19 februari 2013 heeft BOCM PAULS, groepsmaatschappij in Groot-Brittannië, aangekondigd per direct de
activiteiten over te nemen van handelshuis Albert E James & Son. De activiteiten van Albert E James bestaan uit de
verkoop van voeders in bulk en zakgoed aan veehouders in de omgeving van Bristol.
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Toelichting op het kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen in vreemde valuta zijn opgenomen tegen de koers van de transactie. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit
hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave
uit operationele activiteiten.

Kasstroomoverzicht
Op 1 april 2012 heeft ForFarmers Hendrix overgenomen. In het kasstroomoverzicht is de betaling opgenomen
onder acquisities bij kasstroom uit investeringsactiviteiten.
Op 1 juli 2012 heeft ForFarmers BOCM PAULS overgenomen. In het kasstroomoverzicht is de betaling opgenomen
onder acquisities bij kasstroom uit investeringsactiviteiten.
Ultimo 2012 heeft ForFarmers Group B.V. geen beleidsbepalende invloed meer in Cefetra B.V. In het kasstroomoverzicht is deze deelneming nog opgenomen tot en met 31 december 2012. De desinvestering is tegen
boekwaarde verwerkt als vordering, waarbij het effect van het aandeel derden afzonderlijk onder het werkkapitaal
is verantwoord. De bij deze groepsmaatschappij aanwezige geldmiddelen ter grootte van € 5,1 miljoen zijn als
desinvestering op financiële vaste activa verantwoord. In 2013 wordt uit hoofde van deze verkoop een ontvangst
van € 71,2 miljoen verwacht. Deze is voor meer dan 90% ontvangen in januari 2013.
De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt in 2012 € 48,1 miljoen positief (2011: € 58,7 miljoen negatief).
De stijging van de operationele kasstroom wordt vooral veroorzaakt door het hogere bedrijfsresultaat, mede veroorzaakt door de uitbreiding van de activiteiten als gevolg van de acquisities van Hendrix en BOCM PAULS.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten is in 2012 € 160,0 miljoen negatief (2011: € 21,3 miljoen negatief). In de
kasstroom uit investeringsactiviteiten is een bedrag opgenomen van € 130,8 miljoen in verband met de investeringsuitgaven van de acquisities in 2012.
De kasstroom uit financieringsactiviteiten is in 2012 € 111,4 miljoen positief (2011: € 78,1 miljoen positief). In verband met de uitgevoerde en toekomstige acquisities heeft ForFarmers in 2012 een kredietfaciliteit met ABN Amro
Bank en Rabobank afgesloten. Verdere detaillering hieromtrent is opgenomen in noot 19 van de toelichting op de
geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. In 2012 heeft ForFarmers voor een bedrag van € 77,4 miljoen
gebruik gemaakt van deze faciliteit. BOCM PAULS heeft ter financiering van haar activiteiten in 2011 een kredietfaciliteit gesloten met Lloyds TSB Commercial Finance.
In de tweede helft van 2012 heeft BOCM PAULS voor een bedrag van € 18,6 miljoen opgenomen uit deze faciliteit.
Het overige deel van de ontvangsten uit de langlopende schulden en bankkrediet wordt veroorzaakt door de
mutatie in de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.
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Enkelvoudige balans

In € x 1.000
ACTIVA

31.12.2012

31.12.2011

1.711

-

1.711

-

5.010
39

39

(2)

5.049

39

(3)
(4)

324.182
10.051
429

256.465
-

334.662

256.465

341.422

256.504

47.008
15.899
75.623

567
12.358
1.156

138.530

14.081

34.315

66.447

172.845

80.528

514.267

337.032

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Goodwill
Materiële vaste activa
Andere bedrijfsmiddelen
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overig

(1)

Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Belastingen en sociale premies
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
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(4)
(5)
(6)

In € x 1.000
PASSIVA

31.12.2012

31.12.2011

106.261
38.356
4.938
-203
120.275
53.277

106.261
38.356
5.749
-418
104.793
21.927

322.904

276.668

2.268

2.184

2.268

2.184

64.257

-

64.257

-

514
79.804
43.161
1.359

522
56.841
493
324

124.838

58.180

514.267

337.032

EIGEN VERMOGEN
Gestort en opgevraagd kapitaal
Agio reserve
Wettelijke reserves
Reserve omrekeningsverschillen
Overige reserves
Winst na belasting lopend boekjaar
Eigen vermogen

(7)

VOORZIENINGEN
Personeel
Overige

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen

(8)

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

(4)
(8)
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Enkelvoudige
winst-en-verliesrekening
In € x 1.000

Resultaat exclusief resultaten deelnemingen
na belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
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2012

2011

10.772
42.505

-1.599
23.526

53.277

21.927

Grondslagen en toelichting bij de
enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening
(voor waardering en resultaatberekening)

Algemeen
Voor de grondslagen en toelichting bij de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening wordt verwezen naar
de grondslagen en toelichting bij de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.
Bij het opmaken van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening is artikel 2:402 BW toegepast.
Alle bedragen luiden in € x 1.000, tenzij anders vermeld.

1. Immateriële vaste activa
2012

2011

-

-

Acquisities
Afschrijvingen

1.800
-89

-

Boekwaarde eind boekjaar

1.711

-

Boekwaarde begin boekjaar

De acquisities betreffen een deel van de goodwill van de acquisities van Hendrix en BOCM PAULS in 2012.

2. Materiële vaste activa
Boekwaarde begin boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde eind boekjaar

2012

2011

39

57

5.010
-

-18
-

5.049

39

De investeringen betreffen met name investeringen met betrekking tot de integratie van ICT systemen.
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3. Financiële vaste activa; deelnemingen
Groepsmaatschappijen

Andere
deelnemingen

Totaal

232.664

5.265

237.929

23.582
-3.708
-851

-168
-56
-260
-3

-168
23.526
-3.968
-854

Boekwaarde begin 2012

251.687

4.778

256.465

Acquisities
Storting eigen vermogen
Desinvesteringen
Resultaat deelnemingen
Overige koersverschillen
Dividend
Overige mutaties

55.750
38.800
-57.941
41.689
428
-7.620
-79

-3.556
817
-571
-

55.750
38.800
-61.497
42.506
428
-8.191
-79

Boekwaarde eind 2012

322.714

1.468

324.182

Boekwaarde begin 2011
Desinvesteringen
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Overige mutaties

4. Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen
Als gevolg van de verrichte acquisities in 2012 is het saldo van de vorderingen op en de schulden aan groepsmaatschappijen gemuteerd met € 33,5 miljoen.

5. Belastingen en sociale premies
Het saldo te vorderen belasting en premies heeft met name betrekking op een vordering in het kader van de
vennootschapsbelasting ter hoogte van € 13,7 miljoen (2011: € 12,0 miljoen).

6. Overige vorderingen en overlopende activa
De toename van de vorderingen wordt met name veroorzaakt door de vordering op BayWa Dutch Agrico B.V.
(onderdeel BayWa concern). Dit bedrag betreft het per balansdatum nog af te rekenen bedrag in het kader van de
verkoop van het aandelenbelang in Cefetra B.V.

7. Eigen vermogen
Het aandelenkapitaal bestaat ultimo boekjaar uit 106.261.040 aandelen met een nominale waarde van € 1,00 per
aandeel. De aandelen ForFarmers Group B.V. zijn in bezit van Stichting Administratiekantoor ForFarmers, die hiervoor certificaten van aandelen heeft uitgegeven.
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Agioreserve
De agioreserve bestaat uit het positieve verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de uitgegeven
aandelen.
Overige reserves
De overige reserves betreffen de vrij beschikbare reserves. Inkoop van eigen aandelen wordt ten laste geboekt
van de overige reserves.
Per ultimo 2012 bezit ForFarmers per saldo 1.006.100 certificaten van aandelen (2011: 778.561 certificaten). Deze
aandelen zijn ingekocht via het Amsterdams Effectenkantoor (tot 1-7-2012) en SNS Securities (vanaf 4-7-2012), die
als liquidity provider fungeren in het handelsplatform, waar gehandeld kan worden in certificaten van aandelen
ForFarmers Group B.V. De liquidity provider handelt binnen de kaders van de afgesloten overeenkomst onafhankelijk van ForFarmers Group B.V. op het handelsplatform, maar wel voor rekening en risico van ForFarmers Group B.V.
Wettelijke reserve
De wettelijke reserve deelnemingen betreft de niet-uitgekeerde resultaten en directe vermogensmutaties van
deelnemingen. Omdat ForFarmers Group B.V. geen meerderheid qua zeggenschap heeft over de uitkering van
dividenden, dient het niet-uitgekeerde resultaat van de deelnemingen, niet zijnde groepsmaatschappijen, te worden toegevoegd aan de wettelijke reserve deelnemingen.
Reserve omrekeningsverschillen
Op de balansdatum worden de activa en passiva van de bedrijfsuitoefening in het buitenland omgerekend in de
presentatievaluta van ForFarmers (de Euro) tegen de koers per balansdatum en de baten en lasten in de winsten-verliesrekening worden omgerekend tegen de gemiddelde koers voor het jaar. De koersverschillen hieruit
voortkomend worden direct in de wettelijke reserve ‘Reserve omrekeningsverschillen’ verwerkt. Bij afstoting van
de bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt het desbetreffende cumulatieve bedrag van de omrekeningsverschillen dat is opgenomen in het eigen vermogen in de winst-en-verliesrekening verantwoord als onderdeel van
het resultaat op verkoop.
Voor een uitsplitsing van het eigen vermogen verwijzen wij u naar de toelichting op de geconsolideerde balans
en winst-en-verliesrekening in noot 11.

8. Kredietfaciliteiten
ForFarmers heeft in 2012 een financieringsovereenkomst (term- and revolving facilities agreement) afgesloten
met ABN Amro Bank en de Rabobank. De overeenkomst heeft een looptijd tot 31 maart 2017. Het bedrag van de
financiering bedraagt maximaal € 120 miljoen, waarvan per balansdatum € 77,4 miljoen is benut. De rente op de
financiering is gebaseerd op EURIBOR plus een marge van 1,0% tot 2,4%. De marge is afhankelijk van de gecorrigeerde verhouding tussen netto rentedragende schuld en EBITDA (leverage ratio; maximaal 3,5) en een interest
coverage ratio (maximaal 2,6).
Het variabele deel van de rente (Euribor) is voor de eerste 3 jaar (tot en met 31 maart 2015) middels een renteswap
omgezet naar een vaste rente van 1.095%, te vermeerderen met de eerder genoemde opslagen. De nominale
waarde van de swap daalt van € 70 miljoen tot € 56 miljoen, in overeenstemming met het aflossingsschema. Voor
de periode 1 april 2015 t/m 31 maart 2017 is het variabele deel van de rente middels een renteswap omgezet naar
een vaste rente van 2.13%, te vermeerderen met de eerder genoemde opslagen. De nominale waarde van de
swap daalt van € 32,4 miljoen tot € 24 miljoen, in overeenstemming met het aflossingsschema.
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Hypothecaire zekerheid en pandrecht
Tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen uit leningen en kredietfaciliteiten is door ForFarmers
Group B.V. hypothecaire zekerheid verstrekt voor een totaalbedrag van € 168 miljoen en is pandrecht verleend op
de bedrijfsinventaris, voorraden en (handels)vorderingen.

9. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Borgstellingen/garanties
•
Ten behoeve van ForFarmers B.V. en Hendrix UTD B.V. is door ForFarmers Group B.V. een 403-verklaring
afgegeven;
•
ForFarmers Group B.V. heeft zich bereid verklaard om tot een maximum van £ 2 miljoen financiering ter beschikking te stellen aan de voormalige aandeelhouders van BOCM PAULS. Dit is voor de ontwikkeling van de
locaties van BOCM PAULS die op dit moment niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn.

Lochem, 12 maart 2013

Directie							Raad van Commissarissen
B.J. Ruumpol, algemeen directeur				
J. Markink, voorzitter
							J.W. Eggink, secretaris/vicevoorzitter
							J.W. Addink-Berendsen
							H. Mulder
							H.J. Nordbeck
							C.J.M. van Rijn
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Overige gegevens

Bestemming van het resultaat
De statuten van de vennootschap bevatten de volgende bepalingen inzake de bestemming van het resultaat.
Artikel 27 van de statuten van de vennootschap luidt als volgt.
1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte
en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.
3. Uitkering van de winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. Door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de vennootschap in
vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.
5. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren
van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de directie worden genomen. Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2
van dit artikel.
6. Tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na
vaststelling ter beschikking gesteld.
7. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in
contanten zullen worden uitgekeerd.
8. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en
voor zover de wet dat toestaat.
9. Is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal en de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden, geringer dan het laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal, dan moet de vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van het verschil.
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld het resultaat over 2012 als volgt te verdelen:

Voorgestelde bestemming resultaat na belastingen
In € x 1.000

2012

2011

Toevoeging aan de wettelijke reserves
Dividenduitkering
Toevoeging aan de overige reserves

3.680
12.142
37.455

2.669
6.421
12.837

53.277

21.927

Resultaat na belastingen

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 10 april 2013 zal het voorstel ter goedkeuring worden
voorgelegd om per aandeel van € 1,- nominaal een dividend uit te keren van € 0,11535 (2011: € 0,06087). Dit is 30%
van het genormaliseerde resultaat na belastingen, conform het dividendbeleid. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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Uitgangspunt voor het dividendbeleid van ForFarmers Group B.V. is het beschikbaar stellen van 30% van het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor buitengewone resultaten (zoals boekwinsten, en rekening houdend met
belastingen) en verminderd met het bedrag dat de ontvangen dividenden van niet-geconsolideerde deelnemingen lager is dan 30% van het resultaat deelnemingen.
Op deze wijze wordt rekening gehouden met de strategie en een gezonde balansstructuur.
Binnen deze uitgangspunten streeft ForFarmers Group B.V. naar een stabiele ontwikkeling van het dividend in
contanten aan haar aandeelhouders.

Gebeurtenissen na balansdatum
Betaling koopsom door BayWa
Op 3 januari 2013 is het eerste deel van de koopsom (meer dan 90%) voor de aandelen van Cefetra ontvangen.
Deze post is in de jaarrekening verwerkt onder de overige vorderingen.
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Kapitaalbelangen
per einde boekjaar
Belangrijkste dochterondernemingen, joint ventures en deelnemingen per einde boekjaar
				
				
Statutaire
Deelnemings-						
vestigingsplaats
percentage

Nederland

FarmFeed B.V.
FF Logistics B.V.
ForFarmers B.V.
Hedimix B.V.
Hendrix UTD B.V.
Opfok De KuikenaeR B.V.
Reudink B.V.
Stimulan B.V.

Lochem
Lochem
Lochem
Boxmeer
Boxmeer
Lochem
Lochem
Boxmeer

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Duitsland
BOCM PAULS GmbH
Schöppingen
100%
ForFarmers GmbH
Vechta-Langförden
100%
ForFarmers Bela GmbH
Vechta-Langförden
100%
ForFarmers BM GmbH
Rapshagen
87,5%
ForFarmers Hamburg GmbH & Co. KG
Vechta-Langförden
100%
ForFarmers Thesing Mischfutter GmbH & Co. KG
Rees
60%
HaBeMa Futtermittel Produktions-und			
Umschlagsgesellschaft GmbH & Co. KG
Hamburg
50%
Hendrix Illesch GmbH
Beelitz
100%
Hendrix UTD GmbH
Goch
100%
Pavo pferdenahrung GmbH
Goch
100%

België
ForFarmers Belgium B.V.B.A.
ForFarmers Finance International B.V.B.A.

Ingelmunster
Ingelmunster

100%
100%

Ipswich
Ipswich
Ipswich
Bury St Edmunds
Ipswich
Wakefield

100%
100%
100%
100%
100%
76%

Boekarest, Roemenië
Limassol, Cyprus

100%
100%

Groot-Brittannië
Agricola Group Ltd.
Agricola Holdings Ltd.
BOCM PAULS Ltd.
Dairy Direct Ltd.
ForFarmers UK Ltd.
Leafield Feeds Ltd.

Overige landen
BOCM PAULS Srl.
ForFarmers Finance Ltd.
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan: de aandeelhouders van ForFarmers Group B.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2012, zoals opgenomen in dit rapport op pagina 55 tot en met pagina 107, van
ForFarmers Group B.V. te Lochem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2012 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2012 met
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet
tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van ForFarmers Group B.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW.
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2
BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens
vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Zwolle, 12 maart 2013

Ernst & Young Accountants LLP
w.g. A.E. Wijnsma RA
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