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2010 Profiel Agrifirm
Een nieuw bedrijf vormen uit twee fusiepartners is een prachtige uitdaging.
In 2010 zijn de Coöperaties Agrifirm in Meppel en Cehave Landbouwbelang
in Veghel deze uitdaging aangegaan. Vanaf 1 juni 2010 is sprake van één
Coöperatie Agrifirm U.A. gevestigd in Apeldoorn. Agrifirm, een nieuwe
onderneming met duidelijke kernwaarden en met merkwaarden die de markt
herkent.
Agrarische ondernemers zijn van vitaal belang voor de samenleving. Ondernemende boeren en tuinders zijn zich
daarvan bewust en spelen sinds jaar en dag in op maatschappelijke ontwikkelingen. Rond 1900 richtten boeren en
tuinders de eerste coöperaties op. Daarmee stonden ze samen sterker in onder meer de aan- en verkoop van producten. De rol van de coöperaties is meegegroeid met de ontwikkelingen in markt en maatschappij. Daarbij zijn de
belangen van de leden doorslaggevend. De missie van Agrifirm is, als coöperatie van boeren en tuinders, om waarde
te creëren voor de leden.
Agrifirm is nu in heel Nederland actief in de veehouderij en akker- en tuinbouw. Daarnaast heeft ze een (internationaal) netwerk van dochterondernemingen. Agrifirm levert producten en diensten voor de voeding van dieren en de
teelt van gewassen. Ze onderscheidt zich als dé partij die klanten oplossingen voor een beter resultaat biedt.

AGRIFIRM CREËERT WAARDE VOOR DE LEDEN DOOR:

>>
>>
>>

klanten in hun bedrijven te ondersteunen met het bereiken van een maximaal rendement
duurzame, rendabele concepten (producten en diensten) aan te bieden
de waarde van de onderneming te vergroten, wat ten goede komt aan de leden via de winstuitkering

KERNWAARDEN
Agrifirm staat voor samenwerken, eerlijk zaken doen en voor kwaliteit. Dat zijn de kernwaarden van Agrifirm.
Agrifirm wil in de Nederlandse markt zowel in omzet als in beleving haar marktpositie versterken door voorop te
lopen in kennis en innovatie én door klantgerichte advisering. Binnen en buiten het kerngebied Nederland wil de
onderneming het marktaandeel uitbreiden door autonome groei en rendabele overnames.
Om die ambitie waar te maken, werkt Agrifirm met goed opgeleide medewerkers die oprecht geïnteresseerd zijn
in hun klanten. De onderneming beschikt over een sterke afdeling Research & Development (Agrifirm Innovation
Center) en heeft voldoende financiële middelen.
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Profiel Agrifirm

MERKWAARDEN
De merkwaarden van Agrifirm zijn: innovatief, betrokken, resultaatgericht en duurzaam.

>> innovatief
Agrifirm loopt voorop in vernieuwingen door het aanbieden van nieuwe producten, kennis en concepten.
Zowel in marktbenadering als in productinnovatie is Agrifirm vooruitstrevend.

>> betrokken
Agrifirm denkt en handelt altijd vanuit de klant. De vragen en mogelijkheden van ondernemers zijn het uitgangspunt. De medewerkers van Agrifirm worden hierin geïnspireerd door hun persoonlijke affiniteit met de
agrarische sector.

>> resultaatgericht
Agrifirm biedt oplossingen die gericht zijn op het resultaat van de klant. Alleen producten en diensten die
bijdragen aan een hoger rendement van boer of tuinder, zijn voor Agrifirm interessant.

>> duurzaam
Alleen een duurzame land- en tuinbouw is toekomstbestendig. Dit is uiteindelijk de enige vorm waarin deze
economische activiteit maatschappelijk wordt geaccepteerd (license to produce). De medewerkers van
Agrifirm geloven zelf in de noodzaak en haalbaarheid van deze duurzame land- en tuinbouw.
Agrifirm staat met prijs en service concurrerend in de markt. Ze onderscheidt zich als dé partij die boeren en tuinders innovatieve oplossingen voor een beter resultaat biedt. Agrifirm volgt de ontwikkeling in de vragen van klanten
op de voet. Het bedrijf ontwikkelt vernieuwende producten en diensten op basis van klantvragen en eigen Research
& Development. Het integreert (eigen en externe) kennis in nieuwe services. Agrifirm werkt op basis van ‘leading
concepts’. Agrifirm staat daarmee voor duurzame en vernieuwende concepten waarmee klanten kunnen inspelen
op de uitdagingen van vandaag en morgen.
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groenteteler,
akkerbouwer
& melkveehouder
>> 235 melkkoeien
>> 450 hectare
“Vertrouwen in een leverancier staat bij ons voorop. Producten moeten
gewoon goed zijn en we willen niet half Nederland afbellen voor de laagste
prijs. Want dan heb je kans dat je rotzooi in de silo krijgt. Bij Agrifirm maken
we ons daar geen zorgen over. Dat Agrifirm een coöperatie is, vind ik een
meerwaarde. Die valt niet zomaar om in tijden van crisis. Als we bijvoorbeeld maïs via Agrifirm afzetten, weet ik zeker dat het met de centen wel
goed komt. Dat is een prettig gevoel. Na de fusie kunnen we terugvallen op
een grote en sterke partner die meer invloed in de markt heeft. Duurzaamheid is belangrijk voor onze sector. Zelf vul ik dat in met zonnepanelen,
windmolens en een vergistingsinstallatie. Uiteindelijk is ons doel het
bedrijf volledig energieneutraal te laten draaien.”

Adrie Boon
Zeewolde

2010 Kerncijfers
(in miljoenen euro’s*)
*) De gegevens zijn ontleend aan de jaarverslagen van de coöperaties Cehave Landbouwbelang en Agrifirm over de jaren 2006 tot en met 2009

2010

2009 *)

2008 *)

2007 *)

2006 *)

1.983

1.906

2.106

1.682

1.232

37,2

31,6

26,3

22,7

23,8

Omzet en resultaat
Netto-omzet
Bedrijfsresultaat (excl. bijzondere lasten)
(als % van de omzet)

1,9

1,7

1,2

1,3

1,9

Bijzondere lasten

-22,7

-8,5

-

-

-

Bedrijfsresultaat

14,5

23,1

26,3

22,7

23,8

Financiële baten en lasten

-2,4

-4,4

-9,7

-6,8

-3,8

Resultaat deelnemingen

13,6

45,9

18,3

23,3

2,0

Resultaat voor belastingen

25,8

64,5

34,8

42,2

22,0

Nettoresultaat

24,7

59,6

32,4

33,7

15,3

367,8

368,0

322,0

309,0

295,2

30,9

15,2

12,9

14,2

13,7

Financiering
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schuld

27,1

58,4

57,1

72,7

85,1

Kortlopende schuld

332,9

318,5

288,3

271,8

138,5

Totaal vermogen

758,7

760,1

680,3

667,7

532,5

48,5

48,4

47,3

46,3

55,4

52,5

46,2

40,0

37,0

25,0

Materiële vaste activa

189,2

181,3

163,4

156,1

151,6

Financiële vaste activa

127,4

194,5

134,0

126,9

105,9

Brutowerkkapitaal

369,7

320,0

335,2

332,2

219,3

Liquide middelen

19,9

18,1

7,7

15,5

30,7

758,7

760,1

680,3

667,7

532,5

- Bruto-investeringen

50,9

55,3

45,5

43,4

22,7

- Afschrijvingen

35,8

31,0

28,9

27,8

25,9

Coöperatief dividend en ledenvoordeel

21,9

13,8

15,8

7,0

3,0

3.126

3.044

2.854

2.618

2.338

Mengvoeders

4.401

4.470

4.337

3.957

3.167

Vochtrijke voeders

2.229

1.998

1.910

1.907

1.950

Granen, aardappelen & peen

691,3

785,4

666,3

699,7

562,1

Kunstmeststoffen

375,8

404,0

419,6

409,6

321,2

Gewasbeschermingsmiddelen (in € miljoen)

104,9

106,4

110,8

105,8

70,3

Groepsvermogen in % van totaal vermogen
Kapitaalgebruik
Immateriële vaste activa

Totaal van de activa
Activa

(jaar van uitkering)
Aantal medewerkers in dienst
Ultimo boekjaar (in fte)
Afzet (x 1.000 ton)
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2010 Verslag van de
Raad van Commissarissen
De fusie tussen de coöperaties Cehave Landbouwbelang U.A. en Agrifirm U.A.
tot Agrifirm U.A. met vestigingsplaats Apeldoorn is de rode draad door de
activiteiten van de Raad van Commissarissen in 2010.
In het fusierapport is afgesproken dat Agrifirm U.A. een bestuur zou krijgen die bestaat uit 12 personen.
Vanaf 1 juni 2010 vormen onderstaande personen deze Raad.
T.P. Koekkoek uit Almkerk (voorzitter), aftredend en herkiesbaar in 2014
A.C.J.M. van Vught uit Rijkevoort (vice-voorziter), aftredend en niet herkiesbaar in 2013
A.J.C.M. Görtz uit Baarlo, aftredend en herkiesbaar in 2013
A.A.J.M. Kamp uit Raamsdonk, aftredend en herkiesbaar in 2011
A.S.J. Kapiteijn uit Anna Paulowna, aftredend en niet herkiesbaar in 2013
Mw. R.T. Koopmans-Van Dalen uit Oosterwolde, aftredend en herkiesbaar in 2011
A.M.M. Lammers r.a. uit Bavel (extern), aftredend en herkiesbaar in 2013
Ir. J.P. Lindenbergh uit Wehe Den Hoorn, aftredend en niet herkiesbaar in 2012
P.P.J. van der Meijden uit St. Michielsgestel, aftredend en herkiesbaar in 2012
Ir. J.T.P.M. Rooijakkers uit Dalfsen (extern), aftredend en herkiesbaar in 2012
M.G. Scholtens uit Luttelgeest, aftredend en herkiesbaar in 2014
W.H.J. Teuwen uit Stramproy, aftredend en niet herkiesbaar in 2012
In 2010 is afscheid genomen van de volgende commissarissen:
M.H.J. Claes uit Zevenbergen
J.C. Kreuger uit Woerden
H. Oegema uit Dalfsen
H.C. Scheffer uit Wassenaar
Voorafgaande aan de fusie zijn, mede op advies van de commissarissen, voor beide coöperaties de jaarrekeningen
over 2009 vastgesteld. Daarna is door beide Ledenraden aan de commissarissen en directieleden decharge verleend
voor het gevoerde beleid en het toezicht daarop.
In de tweede helft van 2010, na het fusiebesluit, heeft de Raad van Commissarissen veel energie gestoken in het
bewaken van het integratieproces van de beide bedrijven. Daartoe is geregeld en intensief overleg gevoerd met de
Hoofddirectie. De commissarissen hebben geconstateerd dat door alle betrokkenen in een positieve sfeer enorm
veel werk is verzet om een stevige basis onder de nieuwe Agrifirm te vormen.
Voor Agrifirm is het strategisch plan 2011-2013 ‘Naar een one-firm Agrifirm’ opgesteld. Dit is door de Raad van
Commissarissen en de Ledenraad besproken en goedgekeurd. Daarmee kent Agrifirm duidelijke beleidslijnen op basis
waarvan de Hoofddirectie en de directies van dochterondernemingen hun bedrijven verder kunnen ontwikkelen.
De strategie voor de komende jaren is gericht op vier pijlers: one-firm Agrifirm (synergie), innovatie, samenwerking
(met klanten, toeleveranciers, partners in de voedselketen) en groei. Groei komt voort uit autonome marktgroei en
acquisities.
Elk kwartaal is de financiële rapportage met de Hoofddirectie besproken. Belangrijk was de nieuwe financieringsfaciliteit met een consortium van banken. Die geeft Agrifirm voldoende ruimte om haar strategie uit te voeren en
accuraat te kunnen opereren in een steeds volatielere grondstoffenmarkt.
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Verslag van de Raad van Commissarissen

Voor het nieuwe bedrijf is de corporate governance ingevuld. Daaraan is in dit jaarverslag een extra hoofdstuk
gewijd.
Er is in de Raad van Commissarissen volop aandacht voor diverse potentiële acquisities.
De Raad van Commissarissen was, samen met de Hoofddirectie, aanwezig bij de opening van de nieuwe Vitamex
concentratenfabriek in de Oekraïne. Dit was een constructief bezoek waar de commissarissen een goed beeld hebben gekregen van de ontwikkelingen in dit land. Daarnaast droeg het sterk bij aan de goede verhoudingen tussen
de commissarissen in de nieuwe samenstelling.
De Remuneratiecommissie is enkele malen bij elkaar geweest om het functioneren en de beloning van de directie
te bespreken. Besluiten hieromtrent zijn door de Raad van Commissarissen genomen. De Auditcommissie heeft
diverse keren vergaderd vanwege de tussentijdse accountantscontrole aan het eind van het derde kwartaal en met
betrekking tot het financieringsarrangement.
De Raad van Commissarissen en de Ledenraad hebben op een gepaste wijze afscheid genomen van de heer
A. Hectors, lid van de Hoofddirectie.
De Raad van Commissarissen heeft, in een vergadering in het bijzijn van de accountant, met tevredenheid kennisgenomen van het financiële resultaat over 2010. Rekeninghoudend met de grote éénmalige post fusiekosten die is
genomen, is een nettoresultaat van € 24,7 miljoen tevredenstellend.
De Raad van Commissarissen is dank verschuldigd aan de leden en de Ledenraad die vertrouwen hebben gegeven
en gekozen hebben voor deze fusie. En aan allen die hebben bijgedragen om in dit, voor velen onzekere, jaar een
prachtig resultaat neer te zetten.
Dank aan de directie en alle medewerkers voor hun inzet!
Apeldoorn, 15 maart 2011
T.P. Koekkoek
voorzitter Raad van Commissarissen

RAAD VAN COMMISSARISSEN: achterste rij vlnr: Marcel Scholtens, Tim Kapiteijn, Johannes Lindenbergh, Jan
Rooijakkers,Wim Teuwen, voorste rij vlnr: Arian Kamp, Noud van Vught (vice-voorzitter), Theo Koekkoek (voorzitter),
Ton Görtz, Rieneke Koopmans-van Dalen, Ton Lammers. Op de foto ontbreekt Paul van der Meijden.
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2010 Verslag van de Hoofddirectie
FUSIE
In hun vergaderingen op 26 mei 2010 spraken de afzonderlijke Ledenraden van Agrifirm en Cehave Landbouwbelang hun goedkeuring uit over het voorgenomen fusiebesluit tussen beide coöperaties. Dat maakte de weg
vrij om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 de Agrifirm Group (hierna te noemen Agrifirm) te vormen.
Daarmee werden de afzonderlijke coöperaties weliswaar juridisch gebundeld, maar bleven alle bedrijfsonderdelen
en activiteiten vooralsnog onveranderd functioneren. Sinds 1 juli 2010 is Agrifirm gevestigd in het tijdelijke nieuwe
hoofdkantoor in Apeldoorn.
De keuze voor de naam Agrifirm heeft te maken met de goede internationale toepasbaarheid van deze naam.
Gecombineerd met de kleurstelling en de herkenbare schakel uit het beeldmerk van Cehave Landbouwbelang,
staat het nieuwe Agrifirm symbool voor ‘het beste uit twee werelden’.
De fusie staat niet op zich. Het is een resultante van ontwikkelingen die hun invloed hebben of gaan krijgen op de
voedselproductie. De groei van de wereldbevolking gaat nog steeds door en dit gaat gepaard met een toenemende
welvaart. De vraag naar meer en luxer voedsel zal daardoor toenemen. Hierdoor is er ook een toenemende vraag
naar grondstoffen. Om voldoende grip te kunnen blijven houden op de markt, is een stevige omvang nodig. De
noodzakelijke schaalvergroting die dat verlangt, is ook een voorwaarde om te kunnen blijven investeren in innovatie
en om de doorontwikkeling van duurzaamheid te kunnen waarborgen. Op de thuismarkt is sprake van consolidatie. De agrarische sector zal hier niet groeien. Wel is er een trend naar toenemende schaalvergroting. De fusie
biedt ruimte om met een landelijke coöperatie in Nederland heel dicht bij de klant te kunnen blijven staan en haar
marktaandeel mede daardoor in Nederland verder te vergroten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om verder te
internationaliseren.
De eerste ideeën voor de fusie zijn in september 2009 gepresenteerd. In het voorjaar van 2010 is het fusierapport
uitvoerig besproken met de Ledenraad, de NMA, de ondernemingsraden en de vakbonden. Naast de positieve effecten van de fusie, werd ook veel aandacht besteed aan een sociaal plan. De fusie leidt tot een reductie van 150
arbeidsplaatsen. Voor de medewerkers die dit aangaat zijn, na constructief overleg met de ondernemingsraden en
vakbonden, goede regelingen getroffen.
Een fusie van twee organisaties heeft grote invloed op mensen die er werken. Alle medewerkers die betrokken
zijn geweest bij de voorbereidingen op de fusie, verdienen veel waardering. Het overleg tussen Hoofddirectie en
medewerkers kenmerkte zich door een hoge mate van slagvaardigheid bij de vele besluiten die genomen moesten
worden.
De belangrijkste opdracht voor Agrifirm op 1 juli 2010 was de operationele samenvoeging van beide bedrijven voor
te bereiden en op 1 januari 2011 van kracht te laten zijn. Met veel mensen is hard gewerkt om de samenvoeging
van beide bedrijven voor te bereiden, zonder dat dit ten koste ging van de operationele bedrijfsvoering. De klanten
moesten maximaal ontlast worden van de fusievoorbereidingen en alle entiteiten werkten, waar mogelijk, geheel
zelfstandig verder. Ondertussen werd de nieuwe organisatie voorbereid en is het Agrifirm Innovation Center, het
bedrijfsonderdeel waarbinnen Research & Development plaats vindt, ingericht. Voor de realisatie van een nieuw
hoofdkantoor van Agrifirm is grond aangekocht op een goed bereikbare kantoorlocatie in Apeldoorn. De bouw zal
naar verwachting medio 2011 aanvangen.
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MEDEWERKERS
Een belangrijke sterkte van Agrifirm is de kwaliteit van de mensen die de organisatie vormen. Het Human Resources beleid stimuleert de medewerkers om zich te blijven ontwikkelen door studie en opleiding. Om voor hen een
interessante werkgever te blijven, biedt Agrifirm kansen om door te groeien in de organisatie en daarmee ruimte te
bieden voor het realiseren van persoonlijke ambities. In de diverse ondernemingen binnen de groep zijn permanent
enkele trainees in opleiding. In 2010 is de harmonisering van de verschillende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor een groot gedeelte afgerond.

ACQUISITIE
In 2010 heeft Agrifim haar deelname in de Koninklijke Cebeco Groep uitgebreid tot 100%. Ook in de dochterbedrijven Bonda, Vitamex en Premervo zijn de meerderheidsbelangen omgezet in 100% deelnemingen. De Belgische
premixen-producent Preconex is voor 80% eigendom van Vitamex geworden. Na het uittreden van enkele collegacoöperaties zijn Agrifirm en Horticoop de twee aandeelhouders binnen Cebeco Meststoffen en Cebeco Agrochemie.
Agrifirm zoekt voortdurend naar interessante groeimogelijkheden die aansluiten op de kernactiviteiten en de gekozen strategie. Naast mogelijke overnames in de kernactiviteiten passen ook overnames in servicegerichte dochters.

HOOFDDIRECTIE: met vlnr: Ad Wals, integratiedirecteur (COO), Kees Sijssens, voorzitter (CEO), Ton Loman, vicevoorzitter (COO), Ad Hectors, integratiedirecteur (COO), Joost Helsen, financieel directeur (CFO).

Jaarverslag 2010 Coöperatie Agrifirm U.A.
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FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
Agrifirm heeft haar eerste boekjaar met een goed resultaat kunnen afsluiten. Het nettoresultaat bedraagt € 24,7
miljoen. Hierin zijn € 22,7 miljoen fusiekosten en € 8,8 miljoen klantenkorting verwerkt. De groepsomzet bedroeg
bijna € 2 miljard, waarvan 74% op de Nederlandse thuismarkt is gerealiseerd. Binnen de groepsomzet is ‘Mengvoer
Nederland’ met 42% de belangrijkste productgroep, gevolgd door Plant Nederland met 17% en ‘Mengvoer Europa’
met 15%. Bijna alle dochtermaatschappijen hebben positief bijgedragen aan het resultaat, door de doelstelling die
aan hen is gesteld ten aanzien van resultaat en rendement, te realiseren. De financiële resultaten van Cehave Van
den Berghe in België alsmede Kofu en Strahmann in Duitsland vielen in 2010 tegen vanwege reorganisaties, marktsituatie, lopende contractafspraken met pluimveehouders en de voorkoop van rundveevoeders.
In 2010 is er voor een bedrag van € 35 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa.
De financiële positie is sterk met een solvabiliteit van ruim 48%. De klantenkorting over 2010 is in februari 2011
uitgekeerd. Bovendien zal een ledenvoordeel van 1% over de ledenomzet van 2011 uitbetaald worden. Hiervoor is
een bedrag van € 11 miljoen uit het eigen vermogen gereserveerd. In 2010 is een nieuw financieringsarrangement
met een consortium van banken afgesloten.

MEDEZEGGENSCHAP
De Hoofddirectie hecht grote waarde aan constructief overleg met de Centrale ondernemingsraad en met de
Europese ondernemingsraad. In overleg met de ondernemingsraden en de Centrale ondernemingsraad is een
model van medezeggenschap (Fusie COR) ontwikkeld dat vanaf het fusiejaar operationeel blijft tot na de verkiezingen van de nieuwe ondernemingsraden in februari 2011. Met de Fusie COR is op een zeer constructieve wijze
zeer frequent vergaderd. Vele besluiten, noodzakelijk in dit eerste fusiejaar, konden daardoor worden genomen. De
Europese Ondernemingsraad is in 2010 twee keer bijeen geweest waarbij diverse onderwerpen zijn besproken en
toegelicht.

STRATEGIE
In de Ledenraad van december 2010 is de strategie voor Agrifirm tot 2014 vastgesteld. De vier pijlers waarop de
strategie gebaseerd is, zijn: one-firm Agrifirm (oppakken van synergie en uitstralen van het ‘merk’ Agrifirm), innovatie, partnerschap en groei. Innovatie is een belangrijke pijler onder de strategie. Om vernieuwing toe te kunnen
passen is veel onderzoek en ontwikkeling noodzakelijk. Agrifirm heeft hiervoor veel goede medewerkers en prima
faciliteiten tot haar beschikking. Door voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor innovatie, kunnen
de resultaten hiervan zichtbaar aangeboden worden in concrete concepten, producten en kennis.
Partnerschap met de stakeholders ziet Agrifirm als een belangrijk element om in de toekomst gezamenlijk de agrarische sector aantrekkelijk, duurzaam en winstgevend te houden. Rendabele groei is noodzakelijk om een aantrekkelijke werkgever te blijven, schaalvoordelen te kunnen benutten en de missie (waarde creëren) te kunnen blijven
uitoefenen.
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DUURZAAMHEID
De oprechte zorg en aandacht voor natuur en milieu, gezondheid en dierwelzijn, is herkenbaar aanwezig binnen
Agrifirm. Door het vaststellen van duurzaamheidsindicatoren wordt de daadwerkelijke bijdrage aan duurzaamheid voortdurend gemeten. Daarbij ligt de nadruk op voerefficiency, duurzaam grondgebruik, de inzet van gronden hulpstoffen en de reductie van de CO2-uitstoot. Alle medewerkers worden hier actief bij betrokken waardoor
duurzaamheid stevig verankerd is op alle niveaus binnen de organisatie. In 2010 is hier veel aandacht aan besteed.
Onze omzet in eko-voeders is in 2010 sterk toegenomen. In de plantaardige sector is volop aandacht voor optimaal
gebruik van organische mest in de bouwplannen waardoor het kunstmestgebruik lager uitvalt. Door stimuleren van
het gebruik van GPS in de bemesting en het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen worden verliezen sterk
beperkt. Het duurzaamheidsjaarverslag zal separaat verschijnen.

RISICOMANAGEMENT
Alle dochterbedrijven van Agrifirm werken volgens een afgesproken systematiek voor auditing van risicomanagement. Daardoor blijft er voldoende zicht op de risicobeheersing. Buitenlandse mengvoerproductiebedrijven voldoen
aan de richtlijnen voor feed safety, gebaseerd op TrusQ, het samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische
voerleveranciers op het gebied van voedselveiligheid. Het risicomanagement is elders in het jaarverslag uitgebreid
beschreven.

AFSCHEID
Onze collega Ad Hectors, integratiedirecteur/COO van Agrifirm, heeft de organisatie na 32 jaar verlaten. Ad bouwde
zijn carrière op vanuit de buitendienst en wist zijn praktische blik op de gang van zaken te behouden. Hij zocht bij
voorkeur naar oplossingen waarmee alle partijen verder konden. Daarmee oogstte hij altijd veel waardering. In
2011 zal Ad nog enkele taken blijven vervullen.

VOORUITZICHTEN
Voor Agrifirm is 2011 het eerste jaar waarin ze de financiële fusievoordelen door gaat geven aan de klanten. De verwachtingen hierover zijn goed. De gekozen strategie van de onderneming zal verder ten uitvoer worden gebracht.
De Duitse, Hongaarse en Belgische dochters zullen onder de ‘merknaam’ Agrifirm verder gaan. Daarnaast zal voor
de vestigingen en productielocaties op de thuismarkt een gewenste efficiencyslag worden doorgevoerd. Naast
autonome groei van Agrifirm zijn nieuwe acquisities te verwachten.
Apeldoorn, 15 maart 2011
Hoofddirectie Agrifirm
C.H.L. Sijssens, voorzitter (CEO)
A. Loman, vice-voorzitter (COO)
A.C.J.M. Hectors, integratiedirecteur (COO)
A.P. Wals, integratiedirecteur (COO)
J. Helsen, financieel directeur (CFO)
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Vanuit de beide bestaande Ledenraden is op 1 juni 2010 de nieuwe Ledenraad
Agrifirm U.A. gevormd. Het werkgebied is daarbij opgedeeld in 28 districten.
De Ledenraad kwam op 1 juli 2010 voor het eerst bij elkaar. Tot eind maart 2011 telt de Ledenraad 110 leden.
Daarna zal de Ledenraad in twee jaar worden gereduceerd tot 90 personen. Uitgangspunt voor de afvaardiging naar
de Ledenraad is dat elk district drie afgevaardigden levert. District 16 is hierop met twee leden een uitzondering.
Enkele districten leveren een extra afgevaardigde omdat de omzet in dit district veel hoger ligt dan het gemiddelde.
Voor de toekomst wordt een rooster van aftreden gehanteerd waarbij het belangrijk is dat de diverse sectoren in de
land- en tuinbouw zo goed mogelijk vertegenwoordigd blijven.
In november is voor het eerst een studiedag voor de Ledenraad gehouden. Aan de hand van stellingen is gediscussieerd over de keuzes die Agrifirm moet maken in haar strategie. Dit leverde veel input op voor het ontwikkelde
strategische plan. Het houden van een studiedag kreeg brede waardering vanuit de Ledenraad.
De Ledenraad vergaderde in haar nieuwe samenstelling in 2010 vier keer. Belangrijke items tijdens de vergaderingen waren de voortgang van het integratieproces en het vaststellen van de diverse governance afspraken. Daarnaast was er in alle vergaderingen veel aandacht voor de financiële ontwikkelingen binnen Agrifirm. In de december
bijeenkomst stemde de Ledenraad in met het strategisch plan 2011-2013 ‘Naar een one-firm Agrifirm.’ In deze
bijeenkomst is ook het Ledenvoordeel 2010 op 1% vastgesteld. Dit zal in januari 2012 worden uitgekeerd. In deze
vergadering werd tevens afscheid genomen van Ad Hectors, lid van de Hoofddirectie.

SECTORRADEN
Agrifirm zal vanaf voorjaar 2011 sectorraden instellen voor melkveehouderij, varkenshouderij, legpluimveehouderij,
vleespluimveehouderij en akker- en tuinbouw. Deze hebben een adviesfunctie richting de directies van de bedrijven
Agrifirm Plant en Agrifirm Feed. Daarom zijn ze formeel pas vanaf 1 januari 2011 ingesteld.

JONGERENRAAD
De Jongerenraad Agrifirm is in september 2010 voor het eerst bij elkaar gekomen tijdens een tweedaagse excursie naar Zuid-Limburg. De 40 jonge ondernemers uit de land- en tuinbouw zijn daarnaast nog drie keer bij elkaar
geweest. Ze hebben zich vooral verdiept in de financiële en organisatorische structuur van Agrifirm. Daarnaast is de
Jongerenraad intensief bezig geweest met de organisatie van de Jongerendag 2011.
In de toekomst zal de Jongerenraad bestaan uit maximaal 35 personen waarbij elk district een afgevaardigde zal
leveren, aangevuld met enkele vertegenwoordigers uit kleinere sectoren.
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varkenshouder

Marco Oostenbrink
Rheezerveen

320 zeugen
2500 vleesvarkens
“Het belangrijkste voor mij is dat de varkens het goed doen op
het voer dat Agrifirm levert. Dat is mijn maatstaf. En de varkens
zijn tevreden, dus ik ook. Ik waardeer ook de kennis die Agrifirm
levert. De adviseur heeft daadwerkelijk kennis van zaken. Daar
hecht ik veel waarde aan. Na de fusie is het kennisniveau alleen
maar toegenomen. Daar wil ik van profiteren, want ik wil mijn
bedrijf door ontwikkelen. Vanaf 2013 wordt de wetgeving op
gebied van welzijn, milieu en gezondheid strenger. Dat moment
wacht ik niet af. Slachterijen hebben ook hun concepten op het
gebied van bijvoorbeeld huisvesting. Ik heb mijn bedrijf hierop
aangepast, zodat ik nu al aan die eisen voldoe.”

>>
>>

2010 Corporate governance
INLEIDING
Vanuit het oogpunt van corporate governance zijn bij Coöperatie Agrifirm U.A. (hierna: de Coöperatie of Coöperatie
Agrifirm) en Agrifirm Group B.V. (hierna Agrifirm Group) de volgende colleges relevant:

>>
>>
>>

de Ledenraad van Coöperatie Agrifirm;
het Bestuur van Coöperatie Agrifirm, c.q. de Raad van Commissarissen van Agrifirm Group;
de Hoofddirectie van Agrifirm Group.

De Hoofddirectie en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur
binnen Agrifirm en de naleving van de Corporate Governance Code (Code Frijns). Eventuele afwijkingen van de code
worden ten behoeve van de ledenraad voorzien van een deugdelijke motivering en kort toegelicht in het jaarverslag.

STRUCTUUR
Coöperatie Agrifirm U.A. is een coöperatie naar Nederlands recht met ongeveer 15.000 Nederlandse leden. De
Coöperatie wordt bestuurd door het Bestuur, dat benoemd wordt door de Ledenraad van de Coöperatie.
Agrifirm Group B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en fungeert als houdstermaatschappij van
groepsmaatschappijen en deelnemingen van Agrifirm. Agrifirm heeft een Raad van Commissarissen van 12 personen, die een personele unie vormt met het Bestuur van de Coöperatie. Alle aandelen van Agrifirm zijn in handen van
de Coöperatie.
De Hoofddirectie van Agrifirm (hierna: Hoofddirectie) bestaat uit vijf personen: chief executive officer, chief operating officer, chief financial officer en twee integratiedirecteuren.

ORGANOGRAM AGRIFIRM
leden
Coöperatie

Coöperatie

districten

jongerenraad

ledenraad

bestuur
coöperatie

Raad van
Commissarissen

directie
coöperatie

directie
onderneming

Onderneming

sectorraden

Agrifirm Group B.V.
Agrifirm
Innovation Center

Stafdiensten
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Voeders

Plant

Co-producten

Specialiteiten

Services

Agrifirm Feed
NL

Agrifirm Plant
NL

Bonda
Bongardt
Profarm

PreMervo
Vitamex

Agrifirm Feed
buitenland

Agrifirm Plant
buitenland

Abemec
Exlan
CCL Nutricontrol
Oldambt
Winkel BV

Deelnemingen
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DE LEDENRAAD VAN DE COÖPERATIE
De leden van de Coöperatie zijn door het Bestuur ingedeeld in 28 geografisch begrensde districten. De leden die tot
een district behoren, kiezen voor elk district minimaal 3 afgevaardigden voor de Ledenraad. De overige leden van
de Ledenraad worden naar rato van de omzet aan een district toegewezen door het Bestuur van de Coöperatie. De
Ledenraad bestaat uit 110 leden. De zittingsduur van de ledenraadsleden bedraagt maximaal driemaal vier jaren.
Jaarlijks worden tenminste drie ledenraadsvergaderingen gehouden.
Het Bestuur van de Coöperatie heeft goedkeuring nodig van de Ledenraad voor bepaalde, in de statuten
omschreven besluiten. Goedkeuring is onder meer vereist voor:

>>
>>
>>

een voorstel tot wijziging van de statuten van de Coöperatie en de statuten van Agrifirm;
het benoemen van leden van het bestuur van de Coöperatie;
belangrijke transacties waaronder begrepen het aangaan van strategische samenwerking
en onroerendgoedtransacties;

>>
>>

aan- en verkoop van deelnemingen in groepsmaatschappijen of minderheidsdeelnemingen;
belangrijke investeringen.

In de statuten is bepaald wanneer en bij welke bedragen bovenstaande en andere besluiten goedkeuring van de
ledenraad vergen.
Verder is de Ledenraad belast met de vaststelling van de jaarrekening, het strategisch meerjarenplan van Agrifirm
alsmede met het bepalen van de winstbestemming.

HET BESTUUR VAN DE COÖPERATIE
Het Bestuur van de Coöperatie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Coöperatie waaronder de behartiging van de belangen van de leden van de Coöperatie bij de door Agrifirm en haar groepsmaatschappijen gedreven
ondernemingen.
Het Bestuur van de Coöperatie bestaat uit 12 leden waarvan 10 leden worden gekozen uit de leden van de
Coöperatie, aangevuld met 2 externe leden: een specialist op financieel gebied (financieel profiel) en op het gebied
van strategie en het besturen van grote (internationale) ondernemingen (management profiel). De leden van het
Bestuur worden op voordracht van het Bestuur benoemd door de Ledenraad. De Ledenraad is ook bevoegd om een
bestuurslid te ontslaan.
Het bestuur van de Coöperatie vormt tevens de Raad van Commissarissen van Agrifirm.
De zittingsduur van bestuursleden is maximaal driemaal vier jaren.

DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN AGRIFIRM
De aandelen van Agrifirm zijn voor 100% in eigendom van de Coöperatie. De Coöperatie heeft als zodanig volledige
zeggenschap binnen de algemene vergadering van aandeelhouders van Agrifirm. Het bestuur van de Coöperatie
oefent namens de Coöperatie het stemrecht uit in de algemene vergadering van aandeelhouders van Agrifirm, in
bepaalde- in de statuten omschreven - gevallen onder voorafgaande goedkeuring door de Ledenraad. De jaarrekening van Agrifirm wordt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Agrifirm ter vaststelling voorgelegd. In deze vergadering wordt tevens een besluit over de winstbestemming genomen.

Jaarverslag 2010 Coöperatie Agrifirm U.A.
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DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN AGRIFIRM
De Raad van Commissarissen benoemt de leden van de Hoofddirectie, houdt toezicht op haar functioneren en heeft
de bevoegdheid om bepaalde - in de statuten omschreven - besluiten van de Hoofddirectie goed te keuren: o.m.

>>
>>

het strategisch meerjarenplan;
belangrijke transacties, waaronder begrepen het aangaan van strategische samenwerking
en onroerendgoedtransacties;

>>
>>
>>

de aan- en verkoop van deelnemingen in groepsmaatschappijen of minderheidsdeelnemingen;
belangrijke investeringen;
het aangaan van bankkredieten en het afgeven van zekerheden.

In de statuten is bepaald wanneer en bij welke bedragen bovenstaande en andere besluiten zich kwalificeren voor
goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
De commissarissen worden benoemd voor een termijn van maximaal driemaal vier jaar. Na elke termijn wordt het
functioneren beoordeeld.
De Raad van Commissarissen kent een Remuneratie-, een Benoemings- en een Auditcommissie.
De Remuneratiecommissie bestaat ten minste uit de externe commissaris met het management profiel en de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Deze commissie heeft als taak de voorbereiding van de besluitvorming over
het bezoldigingsbeleid en de individuele bezoldigingen voor leden van de Hoofddirectie.
De Benoemingscommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen over de selectiecriteria en de
benoemingsprocedure van de leden van de Hoofddirectie en de Raad van Commissarissen voor.
De Auditcommissie wordt gevormd door de externe commissaris met het financieel profiel en drie andere leden
van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen maakt geen deel uit van de auditcommissie. De auditcommissie heeft voorbereidende taken met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de
financiële verslaggeving, de interne administratie en controlesystemen, risicobeheersing, de naleving van regelgeving evenals de benoeming en werkwijze van de externe accountant.
De commissies hebben geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid en rapporteren aan de Raad van Commissarissen
als geheel.

DE HOOFDDIRECTIE VAN AGRIFIRM
De Hoofddirectie is verantwoordelijk voor strategie, beleid en operationele activiteiten binnen Agrifirm. De Hoofddirectie wordt voor onbepaalde tijd benoemd. De arbeidsvoorwaarden van de Hoofddirectie worden vastgesteld
door de Raad van Commissarissen.

DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE TOEGEPAST BIJ AGRIFIRM
Agrifirm hanteert de Corporate Governance Code vrijwillig. Het bestuur en de Hoofddirectie hebben zich naar de
ledenraad verbonden om aan de Corporate Governance Structuur en de naleving van de Code invulling te geven. De
vrijwillige toepassing brengt met zich mee dat de Code kan worden toegesneden op Agrifirm en haar coöperatieve
karakter. Eventuele afwijkingen van de Code worden ten behoeve van de Ledenraad voorzien van een motivering.
Substantiële veranderingen worden voorgelegd aan de Ledenraad.
Agrifirm kent daarnaast een Code Ethisch Zakendoen en een Klokkenluidersregeling.
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AFWIJKINGEN VAN DE CODE
Op vijf punten wordt afgeweken van de Corporate Governance Code:
- De Hoofddirectie van Agrifirm wordt voor onbepaalde termijn benoemd. Benoeming van de leden van de Hoofddirectie voor een periode van 4 jaar is derhalve niet doorgevoerd (best practice II.1.1 van de Nederlandse corporate
governance code). De invloed van de Coöperatie op het functioneren van de leden van de Hoofddirectie is verankerd
doordat het Bestuur van de Coöperatie:

>>
>>
>>

de meerderheid (100%) van stemmen heeft in de algemene vergadering van aandeelhouders van Agrifirm;
een personele unie vormt met de leden van de Raad van Commissarissen van Agrifirm;
de leden van de Raad van Commissarissen van Agrifirm voordragen.

- Het voorzitterschap van de Remuneratiecommissie wordt vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, gezien de grote waarde die Agrifirm hecht aan de coördinerende rol van de voorzitter van de Raad van
Commissarissen met betrekking tot de bezoldiging van de leden van de Hoofddirectie.
- Het vervullen van andere commissariaten en nevenfuncties, door zowel commissarissen als leden van de Hoofddirectie, zal individueel worden beoordeeld door de Raad van Commissarissen al naar gelang de aard en het tijdsbeslag dat de commissariaten en/of nevenfuncties met zich meebrengen. Ieder lid van de Raad van Commissarissen
en van de Hoofddirectie moet ervoor zorgen dat hij voldoende tijd en aandacht heeft voor Agrifirm, waardoor een
goede taakvervulling is gewaarborgd.
- De bezoldiging van individuele leden van de Hoofddirectie en andere contractuele afspraken worden niet
gepubliceerd (best practice II.2 van de Nederlandse corporate governance code).
- Ten algemene zijn ten slotte de volgende onderdelen/bepalingen niet overgenomen:

>>
>>
>>
>>
>>
>>

bepalingen die betrekking hebben op beursvennootschappen, aandelen, opties en/of effecten;
de publicatie van allerlei gevoelige informatie op de website van de Vennootschap;
one-tier bestuursstructuur;
certificering van aandelen;
verantwoordelijkheden van institutionele beleggers en aandeelhouders;
interne auditfunctie.

Jaarverslag 2010 Coöperatie Agrifirm U.A.
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RISICOPROFIEL EN TOEGEPAST MODEL
De activiteiten van de Agrifirm zijn onderhevig aan een breed scala van financiële en operationele risico’s. Agrifirm
onderkent dat risicobeheersing een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap vormt. Acceptatie van een
bepaald risiconiveau is een noodzakelijke voorwaarde voor de realisering van de strategische en financiële doelstellingen van de Groep. Het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen is onder meer afhankelijk van externe economische factoren, onvoorspelbaarheid van marktontwikkelingen, calamiteiten en menselijke factoren.
Over het algemeen stelt Agrifirm zich voorzichtig op met betrekking tot het aangaan van grote zakelijke risico’s. De
grootte van een risico wordt bepaald door de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich zal voordoen en de mogelijke gevolgen daarvan voor Agrifirms strategische en financiële doelstellingen.
Beide fusiepartners pasten afzonderlijke integrale benaderingen toe met betrekking tot de identificatie van de ondernemingsdoelstellingen, de daaraan verbonden risico’s, onzekerheden en de interne beheersing daarvan.
In 2010 is begonnen te komen tot een eenduidige aanpak voor de Agrifirm.

VERANTWOORDELIJKHEID
De hoofddirectie is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsdoelstellingen en de betrouwbaarheid van de in- en externe (financiële) rapportages. Agrifirm baseert haar interne beheersing
op het principe dat het management van de werkmaatschappijen eerstverantwoordelijk is voor de juiste (dagelijkse)
toepassing, naleving en bewaking van de systemen die tot doel hebben de voor de werkmaatschappij relevante
risico’s adequaat te beheersen.

KENMERKEN VAN DE INTERNE RISICOBEHEERSING- EN CONTROLESYSTEMEN
Bij de inrichting en evaluatie van onze risicobeheersing en controlesystemen wordt het internationaal erkende COSOraamwerk voor interne beheersing als referentie gehanteerd. Dit is vorm gegeven in de Agrifirm Corporate Guidelines,
een gemeenschappelijk, mede op risico gebaseerd raamwerk van interne beheersingsmaatregelen.
Binnen Agrifirm is dit een voortdurend proces van identificeren, analyseren, valideren, monitoren en evalueren van
significante risicogebieden en de getroffen beheersmaatregelen, als mede het communiceren en rapporteren daarover. Het risicomodel wordt toegepast door alle werkmaatschappijen van de Agrifirm. Het model geeft het
management van de werkmaatschappijen de middelen om risico’s te identificeren, classificeren en controleren, alsmede hieromtrent op een eenduidige wijze over te rapporteren aan de Hoofddirectie.
Tevens hanteert Agrifirm onder meer de volgende richtlijnen, procedures, systemen en organisatorische maatregelen
voor de beheersing van haar bedrijfsprocessen:

>>

uitgangspunten voor de gedragsnormen (code of conduct) en een code ethisch zakendoen die iedereen binnen
Agrifirm moet naleven;

>>
>>

een Klokkenluidersregeling;
systemen voor operationele en financiële planning, zoals voor het vaststellen van budgetten en andere operationele en financiële doelstellingen;

>>

richtlijnen en procedures voor de inrichting en totstandkoming van managementrapportages en financiële
verslaglegging;

>>

een periodieke beoordeling van de realisatie van gestelde doelen aan de hand van vooraf gedefinieerde
kritische succesfactoren voor alle operationele en functionele disciplines;

>>
>>
>>

richtlijnen en procedures voor financieringsactiviteiten en de beheersing van valuta, renterisico’s en termijnposities;
richtlijnen ten behoeve van de continuïteit en betrouwbaarheid van geautomatiseerde gegevensverwerking;
aansturing van productieprocessen en kwaliteitscontroles op basis van internationaal erkende en gecertificeerde
methodieken en in lijn met de geldende wet- en regelgeving in de landen waar Agrifirm actief is;

>>
>>

kwaliteitsborgingsysteem voor grondstoffen;
richtljnen inzake interne controle en monitoring, waarin inbegrepen autorisatieprocedures en functiescheiding.
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Het geheel van bovenstaande maatregelen zorgt ervoor dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
strategische en operationele doelstellingen worden gerealiseerd en dat de door de onderneming verstrekte
(financiële) verslaggeving betrouwbaar is en dat relevante wetten en regels worden nageleefd.
De externe accountant voerde in 2010, als onderdeel van haar opdracht de jaarrekening van Agrifirm te controleren,
onafhankelijke audits uit om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen omtrent interne controle en
administratieve organisatie adequaat waren; dit gebeurde volgens een programma dat in overleg met de
Auditcommissie van de Raad van Commissarissen is opgesteld. De aldus verzamelde informatie wordt gebruikt om
verbeteringen aan te brengen in de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
Hoe zorgvuldig de bovengenoemde systemen en maatregelen ook zijn opgezet, zij kunnen nooit absolute zekerheid
bieden dat operationele en financiële bedrijfsdoelstellingen worden bereikt. Evenmin kunnen deze systemen alle
onjuistheden, fouten of overtredingen van wet- en regelgeving voorkomen.

BUSINESS PLANNING EN REVIEW
De onderneming beschikt over een proces van budgettering en planning met vaste procedures en gedetailleerde
richtlijnen. De Hoofddirectie voert regelmatig overleg met het management van de werkmaatschappijen over de
realisatie van de strategische en operationele doelstellingen, mede naar aanleiding van de periodieke financiële en
operationele rapportages en de jaarlijkse budgetcyclus en risicoanalyse. De uitkomsten van risico reviews worden
in halfjaarlijkse bijeenkomsten beoordeeld door de Hoofddirectie. Het risicobeheersingmodel heeft op deze manier
een plaats gekregen in de businessplanning en budgetteringscyclus van Agrifirm.

MANAGEMENTVERKLARING
Rekening houdend met de beperkingen die noodzakelijkerwijs verbonden zijn aan alle risicomanagement- en
interne beheerssystemen, geven de interne beheersing- en controlesystemen van onze onderneming ons een redelijke mate van zekerheid dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat deze
beheersingssystemen in 2010 naar behoren hebben gewerkt.
Voor wat betreft de inhoud van een ‘redelijke mate van zekerheid’ dient uitgegaan te worden van wat als zodanig
geldt voor een zorgvuldig handelend bestuurder in de gegeven omstandigheden. Het geheel van de werkzaamheden met betrekking tot de interne risicomanagement- en interne beheersingssystemen en de daaruit voortgekomen bevindingen, aanbevelingen en maatregelen zijn besproken met de Auditcommissie, de Raad van
Commissarissen en de externe accountant.
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2010 Dochterondernemingen en
deelnemingen Agrifirm
Per 31 december 2010 heeft Agrifirm een 100% belang in 17 ondernemingen.
Daarnaast kent Agrifirm een aantal deelnemingen. Alle dochterbedrijven en deelnemingen maken deel uit van de kernactiviteiten van Agrifirm of ondersteunen
deze. Organisatorisch zijn ze onderverdeeld in zes divisies.

DIVISIE VOEDERS
AGRIFIRM FEED

Agrifirm Feed is in Nederland een samenvoeging van de diervoederactiviteiten van Agrifirm en
Cehave Landbouwbelang. In het fusiejaar hebben deze bedrijven in de markt separaat van elkaar
gewerkt terwijl achter de schermen voorbereidingen zijn getroffen om vanaf 1 januari 2011 als
één bedrijf de markt te bedienen. De totale voerafzet was 3.231.000 ton. De omzet was € 813
miljoen.
Agrifirm Feed had in de eerste maanden van het verslagjaar te maken met een sterk dalende grondstoffenmarkt.
Door tegenvallende groeiomstandigheden in belangrijke mondiale productiegebieden was er later in het seizoen
sprake van een sterk vraaggedreven markt met explosieve prijsstijgingen. Gelet op haar grote behoefte aan kwalitatief hoogwaardige grondstoffen, kan de beschikbaarheid ervan een toenemend risico voor Agrifirm Feed gaan
vormen. Om die afhankelijkheid te reduceren, heeft onderzoek naar alternatieven een hoge prioriteit.
De in 2009 doorgevoerde reorganisatie wierp in 2010 haar vruchten af. Door een efficiëntere bedrijfsvoering
en logistiek, werd een kostenreductie gerealiseerd. Dat was de basis voor een verbeterde concurrentiepositie
en leidde uiteindelijk tot een extra voeromzet. In 2011 zal een verdere optimalisering van productiefaciliteiten
plaatsvinden waarmee een nieuwe efficiëntieslag behaald kan worden.

Varkensvoeders
De varkenshouderij ervaart een toenemende maatschappelijke druk. De bedrijfseconomische noodzaak van
schaalvergroting stuit op weerstand en de aanhoudende discussie over megastallen remt de voortgang van
de varkenshouderij. Dat leidt tot een afname van het aantal bedrijven terwijl de groei van de grotere bedrijven
stagneert.
Het in 2008 geïntroduceerde Air Line [2.0] voerconcept levert een belangrijke bijdrage aan een milieuvriendelijke
varkenshouderij. Dankzij een hoogwaardige productietechnologie leidt Air Line [2.0] tot een betere vertering van
het voer en gezondere dieren met een verbeterde weerstand. Het voerverbruik bij vleesvarkens daalt daardoor
met 30%. Bij zeugen en biggen geeft Air Line [2.0] een 6% betere voerbenutting. Het aandeel Air Line [2.0] binnen
de varkensvoeders van Agrifirm Feed is in 2010 gegroeid tot 33%. Het directe milieueffect is een reductie van de
fosfaatuitstoot met 65%. Als alle varkenshouders in Nederland voor Air Line [2.0] zouden kiezen, zou het fosfaatprobleem opgelost zijn. In 2011 zal in de fabriek te Zwolle geïnvesteerd worden in een Air Line-productielijn.

Geitenvoeders
Geitenhouders werden in het verslagjaar geconfronteerd met de uitbraak van Q-koorts. Het fokverbod dat door
de overheid werd ingesteld, had grote gevolgen voor de geitenhouders. Ondernemers die het betrof, konden
rekenen op maximale begeleiding en steun van Agrifirm Feed. Als gevolg van de Q-koortsmaatregelen kreeg
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Agrifirm Feed, met een marktaandeel van 50% in de geitenhouderij, te maken met een omzetdaling in de geitenvoeders met 10 tot 15%.

Rundveevoeders
De schaalvergroting in de melkveehouderij zet onverminderd door. Dat wordt mede ingegeven door de opheffing
van de melkquotering in 2015. In het verslagjaar hadden de melkveehouders te maken met lage melkprijzen die
geleidelijk opliepen. Het lage prijsniveau stimuleerde de melkveehouders om meer aandacht te schenken aan
de kostprijs van de melk. Daardoor steeg de vraag naar alternatieve voersoorten zoals enkelvoudige voeders en
vochtrijke voeders.
Agrifirm Feed stimuleert het Dynamisch Voeren waarbij het rantsoen van individuele koeien wordt gestuurd op
netto voerrendement. Melkveehouders krijgen daarmee meer grip op de kostprijs van hun melk. Deze trend zal de
komende jaren naar verwachting een daling van het gebruik van krachtvoer laten zien.

Pluimveevoeders
Voor de legpluimveehouders was 2010 een turbulent jaar. De extreem hoge eierprijzen aan het begin van het jaar
daalden na de zomer tot een historisch laag niveau. Omdat legpluimveevoer gevoelig is voor prijsconcurrentie,
was de forse daling van de eierprijs in het najaar aanleiding tot veel prijsconcurrentie op het voer. Desondanks
wist Agrifirm Feed haar omzet goed op peil te houden. Als gevolg van het lage prijsniveau is besloten om bij de
levering van legpluimveevoer op de Duitse markt kritischer te kijken naar rendabele transportafstanden.
Agrifirm Feed heeft met haar Kernvoerconcept een stevige positie in de vleespluimveehouderij. De kracht van
het concept is dat traditioneel mengvoer wordt vervangen door tarwe en hoogwaardig kernvoer. Het aandeel
tarwe in het rantsoen schommelt rond de 33% en wordt vooral bepaald door de prijsverhouding tussen kernvoer
en graan. Mede door onderscheidend rendement dat Agrifirm Feed met dit concept voor haar pluimveehouders
realiseert, steeg het marktaandeel met 20%. Onderzoek heeft geleid tot een verbeterde versie van het kernvoer.
Deze Highline-voeders hebben een hoger eiwitgehalte en een lagere energiewaarde. De verbeterde voederconversie biedt de vleespluimveehouders een hoger rendement.
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VOEDERS VAN DEN BERGHE N.V.

Voeders Van den Berghe N.V. produceert en vermarkt hoogwaardige mengvoeders voor rundvee,
varkens en pluimvee. In België wordt jaarlijks 265.000 ton afgezet. De omzet in 2010 bedroeg
€ 97 miljoen.
De strategie van Voeders Van den Berghe is om voeders te produceren die duurzaam toegevoegde waarde creëren. Het verslagjaar 2010 was teleurstellend voor Voeders Van den Berghe. De financiële resultaten in de leghennensector, waar Voeders Van den Berghe deels contractgever is, sloegen gedurende het jaar om van winst- naar
verliesgevend. Dat werd veroorzaakt door sterk dalende eierprijzen en gestegen voerprijzen. Voor het toekomstige
te verwachten verlies van deze contracten in 2011 is reeds een voorziening getroffen. Ook wordt onderzocht hoe
het risico van dergelijke contracten verder beperkt kan worden. Daarnaast waren de kosten hoger dan gewoonlijk
als gevolg van hogere energiekosten en hogere onderhoudskosten. De volume- en margeontwikkelingen in de
varkens- en rundveevoeders waren positief. Ondanks een tegenvallend jaar investeerde Voeders Van den Berghe
in verbetering van kwaliteit en efficiency. Voeders Van den Berghe wil de komende jaren vanuit de Top 5 doorgroeien naar de Top 3 mengvoeders in België. Vooralsnog zet de Belgische organisatie in op een autonome groei
en waar mogelijk acquisitie in West- of Oost-Vlaanderen. Er is al een intensieve samenwerking met Agrifirm Feed
en Agrifirm Plant. Deze wordt verder versterkt door in 2011 het in Nederland succesvolle veehouderijconcept ook
in België in te voeren. Daarnaast wordt onderzocht of Voeders Van den Berghe mogelijk productie van mengvoeders voor Agrifirm Feed kan verzorgen.Per 1 juni 2011 gaat Voeders Van den Berghe verder onder de naam
Agrifirm Belgium.

KOFU TIERNAHRUNG GmbH

In het Duitse Neuss produceert Kofu Tiernahrung GmbH hoogwaardig mengvoer voor
landbouwdieren. Daarbij speelt voeradvies een belangrijke rol. De totale afzet bedroeg in 2010
319.000 ton, de omzet was € 70 miljoen.
De veevoermarkt in Duitsland steeg in 2010 met 2%. De Duitse markt voor mengvoer is zeer competitief waardoor met lage marges en kosten moet worden gewerkt. De omzet van Kofu was in 2010 stabiel. De afzet van
mineraalvoer steeg met 3,5%. Dit voer is op maat gemaakt en gekoppeld aan een klantspecifiek advies. De financiële resultaten waren onbevredigend, mede door de brand bij een toeleverancier. Daardoor kon een belangrijke
grondstof niet worden geleverd en moest tegen hoge dagprijzen worden bijgekocht. Ook contractposities met
betrekking tot voorkoop rundveevoer werkten negatief uit. In 2011 worden de activiteiten van Strahmann en
Kofu samengevoegd en zal een verdere kostenreductie worden doorgevoerd en een aangescherpte marktbenadering worden ontwikkeld.

STRAHMANN GmbH

De Duitse handelsonderneming Strahmann GmbH richt zich op de productie en afzet van
mengvoeders en de verkoop van zaai- en pootgoed, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.
Daarnaast kunnen klanten hun granen, aardappelen en raapzaad afzetten via Strahmann.
De afzet voeders bedroeg 187.000 ton en de omzet was € 92 miljoen.
Strahmann heeft te maken met een snel veranderende Duitse markt. Agrarische bedrijven kiezen in hoge mate
voor schaalvergroting. Daarnaast zijn er gunstige subsidieregelingen die investeringen in biogasinstallaties
stimuleren. Veel ondernemers kiezen hiervoor. Hierdoor neemt de vraag naar grondstoffen zoals maïs snel toe.
Dat geeft een verschuiving in teelten en afzet. Voor de komende jaren richt Strahmann de focus op productiviteit,
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akkerbouwer

Roelof Otten
Geesburg

fabrieksaardappelen, suikerbieten,
tarwe, maïs, kruiden, zaaizaadspinazie,
uien en cichorei
“Een ondernemende boer heeft een ondernemende coöperatie
nodig die het verlengstuk van je bedrijf wil zijn. En dat moet ze
waarmaken door meerwaarde te leveren aan de leden. Omdat
ik lid ben, volg ik Agrifirm positief kritisch. Dat Agrifirm een
coöperatie is, vind ik een grote plus. Dat maakt je tot een sterke
handelspartner. Agrifirm heeft meerderheidsdeelnemingen in
het buitenland. Dat is goed zolang ze toegevoegde waarde hebben voor de leden. Of ik bang ben voor concurrentie uit het buitenland? Ik geloof er stellig in dat je nooit moet vrezen voor je
concurrenten. Altijd uitgaan van je eigen kracht. Dat geldt voor
Agrifirm, maar ook voor agrarische ondernemers onderling.”
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efficiency en winstgevendheid. Om dat te realiseren kiest Strahmann voor meer marktsegmentatie. Bovendien
zullen de verkoopadviseurs meer betrokken worden bij de product/marktcombinaties. Andere aandachtspunten
in 2011 zijn het samengaan van Strahmann en Kofu enerzijds en de synergie met Agrifirm anderzijds.
Medio 2011 opereren Kofu en Strahmann onder de naam Agrifirm Deutschland waarbij deze de
pay-off ‘Erfolg verbindet’ zal gebruiken.

CEHAVE PASZE SP.

Cehave Pasze Sp. produceert en vermarkt voeders en concentraten voor pluimvee, varkens en
rundvee. De Poolse onderneming heeft drie vestigingen met een totale afzet van 200.000 ton en
een omzet van € 64 miljoen.
Cehave Pasze startte in 2010 de samenwerking met nieuwe partners. Ook breidde ze het verkoopgebied uit.
Daardoor realiseerde ze in 2010 een verkoopgroei van ruim 20% terwijl de Poolse markt als geheel met 5%
groeide. De sterke omzetgroei van Cehave Pasze is te danken aan de verbeterde technische resultaten van zowel
de pluimvee- als varkensvoeders. Klanten uiten hun tevredenheid over de voederresultaten die ze realiseren. De
verkoop van varkensvoeders steeg door meer rechtstreeks te verkopen aan de veehouder. Onder druk van matige
prijzen stond de brutomarge voor pluimvee- en varkensvoeders enigszins onder druk. Door een scherpe kostencontrole wist Cehave Pasze toch een prima bedrijfsresultaat te realiseren.
Cehave Pasze wil de komende jaren haar marktaandeel verder vergroten. Het doel is om door te groeien naar de
top 5 van de veevoerproducenten in Polen. De strategie is gericht op autonome groei en acquisitie. Ook richt
Cehave Pasze zich op overname van afzetpartners (dealers) om haar producten in geheel Polen te kunnen verkopen. De binnen Agrifirm aanwezige kennis zal verder geïmplementeerd worden in de productie, producten en
diensten. Het doel is om de verkoop van Vitamex-producten door Cehave Pasze verder te vergroten en om samenwerking aan te gaan met nieuwe partijen, zoals slachterijen.

KABAI TÁP ZRT.

Kabai Táp Zrt. (Voeders Hongarije) produceert en vermarkt diervoeders voor varkens en pluimvee.
Ze beschikt over drie productielocaties in Hongarije die in totaal 200.000 ton mengvoer
produceerden met een omzet van € 50 miljoen.
In 2009 breidde Kabai Táp in Hongarije, door de overname van Pannonmill, uit met twee vestigingen. Dit leidde
tot een forse groei in 2010. Het jaar begon financieel goed, maar na de oogst stegen de graanprijzen aanzienlijk.
Dit veroorzaakte een verhoogde druk op de brutomarges. De voerprijs steeg naar een dusdanig hoog niveau dat
de omzetgroei stagneerde.
Ondanks een moeilijke markt, wijken de financiële resultaten van 2010 nauwelijks af van de begroting. Dit is een
bevredigend resultaat. De verwachting is dat de komende jaren de omvang van de veevoerindustrie in Hongarije
stabiliseert. Kabai Táp heeft een marktaandeel van 13 tot 14%. Het doel is om dit marktaandeel ieder jaar te
vergroten. Speerpunt voor Kabai Táp is het behalen van goede technologische resultaten in de markt. Daarvoor
werkt Kabai Táp mee aan Research & Development en internationale platformen. Zo kan ze de kennis binnen
Agrifirm vergroten.
Kabai Táp exporteert ongeveer 12% van haar productie naar Roemenië. Met de huidige drie locaties kan Kabai Táp
tweederde van het Hongaars werkgebied bedienen. Om volledige landelijke dekking te bereiken en de export te
vergroten is, naast autonome groei, een acquisitie een gewenste volgende stap. Medio 2011 zal de naam veranderen in Agrifirm Magyarország Zrt.
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DIVISIE PLANT
AGRIFIRM PLANT

Het huidige Agrifirm Plant is een samenvoeging van de plantaardige activiteiten van Agrifirm en
Cehave Landbouwbelang (Agerland en Agrarische Unie). In het fusiejaar hebben deze bedrijven in
de markt separaat van elkaar gewerkt terwijl achter de schermen voorbereidingen zijn getroffen
om vanaf 1 januari 2011 als één bedrijf de markt te bedienen.
De extreme weersomstandigheden in 2010 hebben grote invloed gehad op de plantaardige productie. Het voorjaar
was nat en koud en kwam daardoor laat op gang. De zomer was aanvankelijk heet en droog en het najaar was op
veel plaatsen zeer nat. Regionaal waren de verschillen groot en dat kwam ook tot uiting in de kwaliteit en opbrengst
van de gewassen. Granen bijvoorbeeld haalden op veel plaatsen slechts 75% van hun opbrengstpotentie. De meeste
telers wisten hun oogst tijdig en goed binnen te halen.
Het bruto bedrijfsresultaat van Agrifirm Plant steeg met ruim 10%. Binnen de totale omzet van € 321 miljoen zijn
de gewasbeschermingsmiddelen en granen met ieder 28% de grootste productgroepen, gevolgd door kunstmeststoffen (25%) en zaaizaden (9%).
Als gevolg van de wereldwijd stijgende welvaart, neemt de mondiale vraag naar hoogwaardige voeding toe. Bovendien groeit de vraag naar biobrandstoffen. Deze trends én matige oogsten op een aantal continenten én afnemende
wereldvoorraden hebben geleid tot hogere grondstoffenprijzen. In termen van duurzaamheid betekent dit dat de
ondernemers - weliswaar door de grondstoffenmarkt gedreven - nóg scherper letten op de input van meststoffen
en gewasbescherming. Dat is terug te zien in de omzet van deze productgroepen bij Agrifirm Plant.
Landelijk gezien daalde de omzet van gewasbeschermingsmiddelen, maar bij Agrifirm Plant bleef de omzet met
€ 90 miljoen op niveau. Dat is een signaal voor marktaandeelgroei in vrijwel alle plantaardige sectoren die vooral
veroorzaakt wordt door de hoge kwaliteit van de advisering én de concurrerende prijsstelling. Doordat Agrifirm
ervoor gekozen heeft aandeelhouder te blijven binnen Cebeco Agrochemie en Cebeco Meststoffen, kan zij blijven
profiteren van de kennisontwikkeling en de inkoopvoordelen die deze deelnemingen bieden. Bovendien werd hierdoor de belangenbehartiging door Cebeco voor de agrarische sector gewaarborgd.
Wereldwijd is er sprake van een toenemende concentratie van producenten/leveranciers van meststoffen. De hoge
kosten en toenemende veiligheidseisen dwingen de partijen tot schaalvergroting. Bij Agrifirm Plant daalde de afzet
van kunstmeststoffen in het verslagjaar met 8%. Onder druk van de mestwetgeving én uit kostenoogpunt zal de
inzet van kunstmeststoffen in Nederland de komende jaren verder dalen.
In tegenstelling tot de Nederlandse markt zal er mondiaal meer vraag naar kunstmeststoffen komen als gevolg van
de grotere vraag naar voedsel. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid een verdere prijsstijging van kunstmeststoffen
tot gevolg hebben. Telers zullen in toenemende mate voor de basisbemesting organische meststoffen inzetten en
slechts aanvullend kunstmest gebruiken. Door te kiezen voor precisielandbouw kan plaatsspecifiek worden bemest
waardoor het rendement op de mineraleninzet maximaal is.
De opzak- en bigbagactiviteiten van haar kunstmeststoffen heeft Agrifirm Plant ondergebracht in Utrecht (CKB) en
Hazeldonk. CKB verwierf in 2010 nieuwe exportklanten. De havenlocatie van CKB in Utrecht is in het verslagjaar
verbeterd zodat er nu grotere schepen verladen kunnen worden. Op beide locaties heeft Agrifirm Plant het afgelopen jaar geïnvesteerd om kwaliteit en logistiek te verbeteren.
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melkveehouder

Kees Baan

Molenaarsgraaf

80 hectare
120 melkkoeien
1,12 miljoen kg melk
“Een betrouwbare organisatie. Dat is Agrifirm voor mij. Want ze neemt
voedselveiligheid heel serieus. Bovendien steekt Agrifirm veel energie in
onderzoek en ontwikkeling. Hierdoor blijf ik als klant goed op de hoogte
van innovaties. Dat is belangrijk om vooruit te komen. De schaalvergroting in onze sector gaat hard, maar ‘het familiebedrijf’ heeft toch mijn
voorkeur. En om maatschappelijk draagvlak te houden, moeten we het
milieu en het landschap respecteren. Op de lange termijn zie ik dat de
melkveesector meer en meer biologisch gaat werken. Dat in 2015 het
melkquotum verdwijnt, ervaar ik niet als bedreiging. Waarschijnlijk zullen
de productiemiddelen land en voer duurder worden. De melkprijs zal niet
instorten. Nee, ik ben er niet bang voor.”
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Met een inname van 550.000 ton graan is Agrifirm Plant landelijk gezien de grootste marktpartij. Om in te spelen
op de persoonlijke behoeften van de telers om meer grip te krijgen op de prijsvorming van hun graan, biedt Agrifirm
Plant - naast de basispool waar 85% van het graan in geleverd wordt - de telers verschillende vormen om hun graan
af te zetten. Hiermee komt Agrifrm Plant tegemoet aan de wens van telers om zelf meer invloed uit te kunnen
oefenen op de prijs en afzetmogelijkheden van graan. Hoewel het omzetvolume in tonnen gelijk bleef, steeg de
financiële omzet van granen vanwege een hogere graanprijs.
Tevens is Agrifirm actief in de afzet van uien en peen en biedt daarvoor de telers ook een poolsysteem aan.
Landelijk gezien is Agrifirm Plant een bepalende aanbieder van zaaigranen. In granen is het marktaandeel 30 tot
35%, bij de maïszaden 20 tot 25% en bij de graszaden 25 tot 30%.
Om de logistieke voordelen maximaal te benutten, kiest Agrifirm Plant steeds meer voor rechtstreekse belevering
van de klant. Dat beperkt het aantal functies en bewerkingen in de tussenopslag en reduceert de kosten van opslag
en bezorging. Dit proces van continue efficiencyverbetering zal de komende jaren met kracht worden doorgezet.
Daarnaast blijft Agrifirm Plant zich richten op resultaatgerichte advisering en innovatie naar de teler toe. De
schaalgrootte die na de fusie ontstaan is en de goede samenwerking met Cebeco Agrochemie en Cebeco Meststoffen op het gebied van inkoop van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, hebben het draagvlak voor
deze kennisontwikkeling verder verbreed. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Agrifirm Feed om ook de
gemengde bedrijven goed te kunnen bedienen.

DIVISIE CO-PRODUCTEN
BONDA GROEP

Bonda’s veevoederbureau B.V. verwerkt vochtrijke co-producten uit de levensmiddelenindustrie tot
gezonde diervoeders van topkwaliteit. De onderneming heeft vestigingen in Nederland, België,
Frankrijk, Duitsland, Roemenië en Bulgarije.
Duurzaam ondernemen is leidend voor Bonda. Ze verwerkt restproducten van de industrie tot diervoeding.
Daarmee draagt Bonda flink bij aan de doelstelling van Agrifirm om duurzaam te opereren. Bonda is actief in
de verkoop en logistiek van vochtrijke diervoeders. Deze komen beschikbaar bij de productie van onder andere
levensmiddelen en biobrandstoffen. Naast enkelvoudige producten vermarkt Bonda vochtrijke mengvoeders voor
de rundvee- en varkenshouder. De omzet nam in 2010 sterk toe door groei in binnen- en buitenland. De komende
jaren richt Bonda zich op verdere uitbouw van activiteiten in binnen- en buitenland. Op de deelterreinen waar
het toegevoegde waarde oplevert voor toeleveranciers en veehouders, gaat Bonda intensiever samenwerken met
Agrifirm Feed.

BONGARDT GmbH

Bongardt GmbH verwerkt droge restproducten uit de levensmiddelenindustrie tot energierijke
grondstoffen voor diervoeders.
De producten van Bongardt - zoals koekjesmeel, beschuitmeel en wafelmeel - bevatten hoge concentraties
energie zoals vetten, zetmeel en suikers. Door de kook- en bakprocessen van de levensmiddelenindustrie zijn
ze smakelijk en goed verteerbaar. De producten zijn daardoor bij uitstek geschikt voor jonge dieren en ideale
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componenten voor mengvoeders. Bongardt investeert voortdurend in onderzoek om de productkwaliteit verder
te verbeteren. Het jaar 2010 wijkt wat financiële resultaten betreft niet af van 2009 en ligt prima in lijn met
de verwachtingen. Diverse leveranciers geven aan dat ze meer zaken met Bongardt willen doen. Samen met de
andere bedrijven in de Co-producten divisie van Agrifirm zal Bongardt werken om aan deze vraag inhoud te geven
en verder te groeien in haar (internationale) activiteiten.

PROFARM B.V.

Profarm B.V. in Veghel verwerkt producten afkomstig uit de bakkerij-, zoetwaren- en aanverwante
levensmiddelenindustrie tot hoogwaardige diervoeders. Samen met de leveranciers wordt
vastgesteld welke producten uit het productieproces op een kosten-logische en verantwoorde
wijze aangewend kunnen worden. Voedselveiligheid staat hierbij voorop en alle inkopen van
grondstoffen worden getoetst aan TrusQ-voorwaarden.
Profarm beschikt over een complete infrastructuur van onderzoek, transport, productie, verkoop en distributie
naar de diervoederindustrie en zelfmengende veehouderij. Onder het productieproces valt ook het vernietigen
en afvoeren van de verpakkingen. Dit garandeert de producent dat het product niet ongewenst op de markt
komt. Alle producten krijgen een zodanige behandeling dat de juiste verwerking gewaarborgd is en de aanwezige
voedingsnutriënten bepaald en gewaardeerd worden. Profarm levert door deze werkwijze een wezenlijke bijdrage
aan het spaarzaam omgaan met beschikbare grondstoffen en een schoner milieu.
In 2010 is op een nieuwe, maar veel kleinere locatie, een grotere en efficiëntere verwerkingscapaciteit (1.000
ton per week) gerealiseerd waardoor er geen opslag van onbewerkte goederen meer nodig is. Ruim 80% van de
productie wordt direct geleverd aan de naastgelegen productielocatie van Agrifirm Feed.

DIVISIE SPECIALITEITEN
PRE-MERVO B.V.

Pre-Mervo B.V. produceert premixen en mineraalmengsels onder de merknaam Mervit. Daarnaast
levert ze behandelde eiwitrijke grondstoffen onder de merknaam MervoBest. Pre-Mervo beschikt
over een hoogwaardig laboratorium onder de naam Pre-Mervo Kwaliteitsdienst. De omzet
bedroeg in 2010 € 107 miljoen.
Pre-Mervo is in 2010 een 100% deelneming van Agrifirm geworden. Dat versterkt de positie van Agrifirm in de
markt van veevoeding. Als producent van premixen en mineraalmengsels is Pre-Mervo marktleider in Nederland
met een jaarlijkse afzet van circa 60.000 ton. Omzetgroei is op alle onderdelen van Pre-Mervo van toepassing.
MervoBest was goed voor een groei van 77%. Deze groei werd mede veroorzaakt door het faillissement van een
concurrent waardoor het aantal klanten voor MervoBest fors steeg. Door de goede samenwerking met Agrifirm
en Cefetra is het gelukt om de sterke toename van de marktvraag naar MervoBest op te vangen. De mineraalmengsels zorgden voor 18% meer omzet. De export steeg met 5%. Pre-Mervo Kwaliteitsdienst was goed voor een
plus van 22%. Pre-Mervo zal vanaf 2011 samen met Vitamex onderdeel worden van de Nuscience Group, waarin
alle ‘specialty-activiteiten’ van Agrifirm zijn ondergebracht. In 2011 ligt de focus op samenwerking en integratie
van de activiteiten van Pre-Mervo met Vitamex en van Pre-Mervo Kwaliteitsdienst met CCL Nutricontrol. Het is de
bedoeling dat Pre-Mervo en Vitamex elkaars posities in binnen- en buitenland versterken. Behoud van de onafhankelijke positie van Pre-Mervo in de Nederlandse markt is daarbij uitgangspunt.
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VITAMEX N.V.

Vitamex N.V. ontwikkelt, produceert en vermarkt nutritionele concepten voor de diervoeding.
Mondiaal is Vitamex in haar marktsegment een zeer vooruitstrevend bedrijf. De omzet bedroeg in
2010 € 138 miljoen.
Vitamex is wereldwijd actief en heeft vestigingen in België, Nederland, Spanje, Polen, Hongarije, Oekraïne en
China. Als producent van voedingscomponenten die de gezondheid van dieren ondersteunen, heeft ze een
belangrijke marktpositie. Vitamex doet dit vanuit een zeer sterk op innovatie gerichte aanpak maar beschikt ook
over een belangrijk volumevoordeel. Dat geeft een sterke positie in de markt. Vitamex is in 2010 sterk gegroeid.
Enerzijds door acquisities en door de start van nieuwe activiteiten zoals Vitamex Shanghai, maar ook door organische groei. Afgelopen jaar realiseerde Vitamex samen met haar joint venture partner in de Oekraïne een nieuwe
fabriek in Oekraïne. Daardoor groeide de omzet in die afzetregio sterk. Het financiële resultaat van Vitamex
ontwikkelde zich in 2010 goed. In 2011 verandert de organisatie van Vitamex van een regiogestuurde naar een
business-unit-gestuurde organisatie. Het grote palet aan producten komt daardoor beter tot zijn recht. De op te
zetten business units zijn: Functional Feed Ingredients, Concentrates and Concepts en Premixen. Optimalisatie
van de productiecapaciteit in de Benelux zal veel aandacht krijgen, evenals het benutten van acquisitiemogelijkheden.

DIVISIE SERVICES
ABEMEC B.V.

Abemec B.V. is een servicegericht landbouwmechanisatiebedrijf en is importeur/distributeur van
tractoren en landbouwmachines van de merken Fendt, Krone, Massey Ferguson, Merlo, Lemken,
Joskin en Agrifac. De omzet van Abemec bedroeg in 2010 € 55 miljoen.
Abemec levert meerwaarde voor Agrifirm door haar kennis van landbouwmechanisatie. Voor Agrifirm Feed bijvoorbeeld biedt Abemec samen met de rundveeadviseurs mechanisatieoplossingen op klantniveau. In samenwerking met Agrifirm Plant adviseert Abemec in moderne techniek en technologie waarmee akkerbouwers en
tuinders hun gewasbescherming en bemesting zeer efficiënt kunnen uitvoeren.
De landbouwmechanisatiemarkt is na een moeizame periode weer positiever gestemd. De stijging van de
marktprijzen voor aardappelen, graan en suiker geeft agrarische ondernemers nieuwe investeringsruimte voor
uitbreiding of vervanging van hun machinepark. Abemec is er in geslaagd om in 2010, een moeizaam jaar voor
de branche, de verkoop van tractoren en landbouwmachines op peil te houden. Ook de orderportefeuille voor
2011 is goed gevuld. Bovendien slaagde ze erin duidelijk meer service-uren aan de klanten te verkopen dan het
voorgaande jaar. Dit is mede te danken aan het Abemec Service Totaal Plan waarmee klanten ontzorgd worden.
Abemec investeert in 2011 in een groter netwerk van servicewerkplaatsen. Daarnaast wil ze de klanten meer
ontzorgen door middel van onderhoudscontracten, verzekeringspakketten en financieringen.
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EXLAN CONSULTANTS B.V.

Exlan Consultants B.V. geeft technisch en juridisch advies aan bedrijven in de agrarische sector.
De omzet was in 2010 € 1,8 miljoen.
De wetgeving op het gebied van milieu, dierenwelzijn, ruimtelijke ordening en omgeving verandert continu.
Daardoor heeft die grote invloed op de continuïteit van een agrarische onderneming. Door de toenemende
integratie van wonen, werken, recreëren en het bedrijven van landbouw in de schaarse, groene ruimte neemt de
vraag ‘hoe dit verstandig en juridisch juist te organiseren’ sterk toe. De vraagstukken die hieruit voortvloeien
passen prima bij een organisatie als Exlan.
In het verslagjaar lag er veel nadruk op vergunningaanvragen. Door de intrede van de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht mag een vergunningaanvraag alleen nog maar digitaal worden ingediend en het aantal
momenten waarop kan worden aangevuld is gelimiteerd tot één. Hierdoor is, voorafgaand aan de indiening,
meer kennis nodig over de exacte randvoorwaarden die een gemeente stelt.
Exlan wil het toekomstperspectief van de leden van Agrifirm verbeteren door deskundig advies te geven. Om
onderscheidend te blijven met haar adviesniveau, investeert Exlan fors in automatisering, GIS-systemen en
opleiding van mensen. Daarnaast is de focus gericht op groei, want schaalgrootte is een belangrijke voorwaarde
om de kennisontwikkeling op peil te kunnen houden. Per 1 januari 2011 werkt Exlan vanuit drie locaties (Meppel,
Doornspijk, Veghel). De investeringen in groei resulteerden in 2010 tot een omzetstijging van 35% bij gelijkblijvende kostenratio’s.

CCL NUTRICONTROL

CCL Nutricontrol is een ISO 17025 erkend laboratorium dat zich richt op hoogwaardig onderzoek
en monitoring in de productieketen van voedingsmiddelen voor mens en dier. CCL Nutricontrol
heeft uitgebreide expertise en moderne analysefaciliteiten in huis voor wetenschappelijk
onderzoek. De omzet in 2010 bedroeg ruim € 11 miljoen.
CCL Nutricontrol is, evenals Agrifirm Innovation Center, een onderdeel van CCL B.V. In 2010 heeft CCL Nutricontrol,
in lijn met de ingezette strategie, een verdere groei van chemische en biochemische analyses gerealiseerd. Op het
gebied van Microbiologie kiest CCL Nutricontrol ervoor de analysemethoden waarin andere bedrijven excelleren,
uit te besteden aan andere laboratoria. De winstgevendheid van het analysebedrijf is daardoor verbeterd ten opzichte van 2009. In het verslagjaar is meer nadruk gelegd op verdere productontwikkeling ter ondersteuning van
de Research &Development activiteiten van het Agrifirm Innovation Center en versteviging van de marktpositie.
Om de concurrentiepositie structureel te verbeteren is er continu aandacht voor de efficiency van de productieprocessen, mogelijkheden voor verdere internationalisatie en kostenbeheersing.

B.V. OLDAMBT

De kernactiviteit van B.V. Oldambt is de productie en handel in kunstmatig gedroogde
groenvoeders en stroproducten. De omzet bedroeg in 2010 ruim € 9 miljoen.
De productie van gras en luzerne was in 2010 vergelijkbaar met 2009. Het aanbod van gras bleef in mei en juni
achter door het koude en droge weer. De oogst verliep vanaf augustus zeer moeizaam door de natte omstandigheden. De marktprijzen waren tot juli 2010 zeer matig. Daarna liepen de prijzen weer op. De productie van de
stroproducten steeg met ruim 10%. De vraag naar strostrooisels neemt nog steeds toe. Steeds meer veehouders
stappen om prijstechnische redenen over van zaagsel naar strostrooisels. Ook is de beschikbaarheid van zaagsel
matig, omdat het als biobrandstof gebruikt kan worden.
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De vraag naar structuurproducten nam in 2010 sterk toe. Veehouders hadden niet genoeg structuur in de kuil
en waren aangewezen op luzernebalen of grof gehakseld koolzaadstro als structuurbron. Door de opgelopen
mengvoederprijzen is het drogen van eigen gras tot brok of baal een stuk aantrekkelijker geworden. Dit kwam ten
goede aan de omzet en het resultaat van B.V. Oldambt. De komende jaren verwacht het bedrijf te groeien. Met
name door extra afzetmogelijkheden binnen Agrifirm, zowel in Nederland als daarbuiten.

AGRIFIRM WINKEL B.V.

Agrifirm Winkel B.V. exploiteert 59 van de 230 winkels van Boerenbond (Zuid-Nederland) en
Welkoop (Noord-Nederland). De winkels verkopen benodigdheden voor zowel agrarische
ondernemers als de particulier. In 2010 bedroeg de omzet € 82 miljoen.
Agrifirm Winkel realiseerde in 2010 een omzetstijging van ruim 7%. Dat is opmerkelijk omdat vergelijkbare
retailorganisaties zoals tuincentra en bouwmarkten, met omzetdalingen van 5 tot 10% kampten. De sterke
positie van de Boerenbond- en Welkoopwinkels is gestoeld op gunstige prijs-kwaliteitsverhouding van het
aangeboden assortiment. In 2010 zijn er twee nieuwe winkels geopend en twee zijn verplaatst. Daarnaast zijn
er vier winkels geheel opnieuw ingericht. Acht winkels uit Agrifirm Plant zijn het afgelopen jaar overgegaan naar
Agrifirm Winkel B.V.
Naast omzetstijging realiseerde Agrifirm Winkel ook een beter resultaat. Door heel gericht om te gaan met marge, kortingen en acties, steeg de brutomarge. De komende jaren richt Agrifirm Winkel zich op de integratie van de
nieuw toegetreden winkels en rendabele groei. Verder focust ze zich op een grotere medewerkerstevredenheid,
uitbreiding van winkels, aanpassing van bestaande winkels en nog grotere klanttevredenheid.

DIVISIE PARTICIPATIES
Naast haar 100% dochterbedrijven heeft Agrifirm ook een aantal minderheidsdeelnemingen in bedrijven
(Agri Retail, Cefetra, Schothorst, Plukon, Probroed, Agrovision, Holland Malt) die toegevoegde waarde bieden in de
keten én voor Agrifirm. Het resultaat van de deelnemingen was in het verslagjaar duidelijk beter dan begroot.
Tegenover de positieve ontwikkelingen bij Cefetra en Plukon staat het lagere resultaat van Holland Malt als
gevolg van de algemene situatie op de biermarkt.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2010
(in duizenden euro’s; met ter vergelijking de cijfers van 2009)

2010

2009

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill

47.776

40.503

Software

4.668

5.222

Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

34

520
52.478

46.245

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen

90.449

92.462

Machines en installaties

67.427

61.613

Andere vaste bedrijfsmiddelen

18.588

15.170

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

12.001

11.118

729

970

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

189.194

181.333

Financiële vaste activa
Deelnemingen

89.597

145.988

Vorderingen op deelnemingen

9.645

25.916

Overige vorderingen

9.779

9.854

18.416

12.724

Latente belastingvorderingen

127.437

194.482

Vlottende activa
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen
Levende have

69.208

46.062

124.720

111.438

5.804

6.694
199.732

164.194

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa

34

154.211

138.707

4.605

3.207

11.073

13.757
169.889

155.671

19.941

18.145

758.671

760.070

2010

Geconsolideerde balans per 31 december 2010
(in duizenden euro’s; met ter vergelijking de cijfers van 2009)

2010

2009

PASSIVA
Eigen vermogen

360.881

354.762

Aandeel derden

6.869

13.223

Groepsvermogen

367.750

367.985

Voorzieningen
Pensioenen
Latente belastingverplichtingen
Overige voorzieningen

1.167

836

836

1.442

28.871

12.927
30.874

15.205

Langlopende schulden
Kredietinstellingen

13.108

47.986

Overige schulden

13.956

10.401
27.064

58.387

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen

113.563

101.647

Handelscrediteuren

97.818

82.219

-

32.500

Belastingen en premies sociale verzekeringen

22.497

17.496

Overige schulden en overlopende passiva

99.105

Schulden aan deelnemingen

Totaal passiva

84.631
332.983

318.493

758.671

760.070
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
(in duizenden euro’s; met ter vergelijking de cijfers van 2009)

2010
Netto-omzet
Wijziging in voorraden gereed product
Overige bedrijfsopbrengsten

1.982.737
2.604

Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten

6.938
15.777

-9.880

1.998.514

1.895.886

-1.583.917

-1.507.751

-175.601

-164.945

-35.820

-31.044

-188.710

-169.071

Som der bedrijfslasten

-1.984.048

-1.872.811

Bedrijfsresultaat

14.466

23.075

Resultaat deelnemingen

13.631

45.887

Financiële baten

4.943

4.259

Financiële lasten

-7.289

-8.697

Saldo der financiële baten en lasten

-2.346

-4.438

Resultaat voor belastingen

25.751

64.524

1.224

-2.259

Resultaat na belastingen

26.975

62.265

Aandeel derden

-2.235

-2.694

Nettoresultaat

24.740

59.571

Belastingen

36

1.905.766
-16.818

13.173

Som der bedrijfsopbrengsten
Kosten van grond- en hulpstoffen

2009

2010

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro’s; met ter vergelijking de cijfers van 2009)

Resultaat na belastingen

2010

2009

26.975

62.265

Aanpassingen om het nettoresultaat aan te
sluiten op de door operationele activiteiten
gegenereerde kasstroom:
Resultaat deelnemingen

-13.631

-45.887

Afschrijvingen

35.820

31.044

Voorzieningen

16.080

2.716

Actieve belastinglatentie

-6.298

-3.496

Resultaat inzake verkoop onroerend goed

-5.550

-

728

-385

54.124

46.257

Valuta-omrekeningsverschillen

Veranderingen in werkkapitaal:
Toename (afname) voorraden

-35.287

26.220

Toename (afname) handelsdebiteuren

-21.908

20.179

5.468

-14.319

Toename handelscrediteuren

14.231

8.681

Toename overige kortlopende schulden

57.824

 fname (toename) overige kortlopende
A
vorderingen

Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen (im)materiële vaste activa
Desinvesteringen (im)materiële vaste activa
Des- /investeringen financiële vaste activa
Investeringen in groepsmaatschappijen

27.640
20.328

68.401

74.452

114.658

-35.741

-41.428

8.000

2.304

21.293

-3.122

-18.088

-25.168

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-24.536

-67.414

Opname langlopende leningen

-

11.958

Aflossing langlopende leningen

-37.045

-10.896

Winstuitkering / Dividend / Ledenvoordeel

-22.991

-17.574

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-60.036

-16.512

Afname (toename) geldmiddelen

-10.120

30.732
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bloembollenkweker

>> 150 hectare bloembollen
“Ik vind het belangrijk om zaken te doen met mijn coöperatie omdat die
redeneert en werkt op basis van nuchter verstand. Daardoor is ze minder
gevoelig voor de crisis. Agrifirm is de laatste tijd hard gegroeid. En toch houdt
het bedrijf ‘feeling’ met de leden. Weten wat boeren en tuinders bezighoudt,
dat vind ik van wezenlijk belang. Ik hoop ook echt dat ze dat blijven behouden. De
bollensector brengt de voorjaarsbodes. Daar blijven mensen altijd van genieten.
Hoewel ik vertrouwen heb in mijn sector, moeten wij ook steeds ‘meer voor minder’
leveren. Om tegen een scherpe prijs te kunnen blijven leveren, is voldoende areaal
noodzakelijk. Azië is een groot continent waar mensen meer te besteden krijgen en
waar de markt voor bloemen open ligt. De grootste bedreiging voor ons vak is de
overheid. Zij moet oog houden voor de realiteit bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Sinds 2000 is het gebruik ervan gehalveerd. Onze sector heeft
aangetoond serieus met het vak bezig te zijn en zeker ook met de middelen. Een
goede relatie met de gemeentelijke overheid is ook belangrijk. Denk daarbij aan
vergunningen en ruimtelijke ordening. Openheid is daarbij essentieel.”

Herman Pennings
Breezand

2010 Toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening
Alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s tenzij anders vermeld.

INLEIDING EN TOELICHTING
Dit is het eerste jaarverslag van Coöperatie Agrifirm U.A., statutair gevestigd te Apeldoorn Nederland, een nieuwe
onderneming die is ontstaan door de fusie van Coöperatie Cehave Landbouwbelang U.A. te Veghel en Coöperatie
Agrifirm U.A. te Meppel op 1 juni 2010. Per die datum hebben Coöperatie Cehave Landbouwbelang U.A. (Cehave) en
Coöperatie Agrifirm U.A. (Agrifirm oud) de ledenrechten overgedragen aan de nieuwe coöperatie en zijn 100% dochters geworden van Coöperatie Agrifirm U.A. via de eveneens nieuw opgerichte Agrifirm Group B.V. te Apeldoorn.
Agrifirm Group B.V. is een 100% dochteronderneming van Coöperatie Agrifirm U.A. De oude coöperaties: Coöperatie
Cehave Landbouwbelang U.A. en Coöperatie Agrifirm U.A. (Agrifirm oud) zijn daarna omgezet en hernoemd tot
Cehave Landbouwbelang B.V. (Cehave) en Tango (voorheen Agrifirm) B.V. (Agrifirm oud) en fungeren als een tussenholding. Gedurende het gehele jaar 2009 en de periode tot 1 juni 2010 hebben de fusiepartners hun eigen beleid
gevoerd. De nieuwe Raad van Commissarissen en de Hoofddirectie van Coöperatie Agrifirm U.A. en Agrifirm Group
B.V. hebben in 2009 en de periode tot 1 juni 2010 niet vergaderd en er zijn in het verslagjaar tot deze datum dan ook
geen besluiten genomen door Agrifirm. In 2010 heeft de Raad van Commissarissen van Agrifirm 4 keer vergaderd
vanaf 1 juni 2010.
De integratie in Nederland van de belangrijkste werkmaatschappijen: de mengvoerbedrijven en de akker- en tuinbouwbedrijven van Cehave en Agrifirm oud heeft plaatsgevonden op 1 januari 2011. Ook de uitvoering van andere
fusiegerelateerde projecten en integratie van activiteiten van werkmaatschappijen in het buitenland zal over het
algemeen in de loop van 2011 geëffectueerd worden.

FUSIE EN VERGELIJKENDE CIJFERS
Coöperatie Agrifirm U.A. is ontstaan door een fusie van Cehave en Agrifirm oud op 1 juni 2010. De fusie heeft
plaatsgevonden door samensmelting van belangen van beide ondernemingen (pooling of interests methode)
vanwege de gelijkwaardigheid van beide fusieondernemingen in de nieuwe coöperatie. De financiële gegevens van
de gefuseerde coöperaties zijn in deze jaarrekening verwerkt vanaf 1 januari 2009. De vergelijkende cijfers van 2009
zijn pro forma opgesteld als had de samenvoeging al per 1 januari 2009 plaatsgevonden. De vergelijkende cijfers
over 2009 zijn ontleend aan de jaarverslagen van Coöperatie Cehave Landbouwbelang U.A. te Veghel (Cehave) en
Coöperatie Agrifirm U.A. te Meppel (Agrifirm oud) die zijn opgesteld op basis van de Nederlandse wet- en regelgeving voor financiële verslaglegging over 2009.
De volgende posten waren opgenomen in de afzonderlijke winst- en verliesrekeningen van Agrifirm oud en Cehave
over de periode 1 januari tot en met 31 mei 2010 en zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening van Agrifirm
over 2010:
Agrifirm oud

Omzet

Cehave

351.110

421.876

Overige bedrijfsopbrengsten

2.618

1.103

Resultaat verkoop onroerend goed

3.798

340

-

-1.997

4.474

-

15.143

5.891

Afschrijving goodwill
Resultaat deelnemingen
Nettoresultaat
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De volgende bedragen zijn op 1 juni 2010 ingebracht in Agrifirm door de fusiepartners Agrifirm oud en Cehave:

Agrifirm oud

Cehave

Eigen vermogen

188.181

178.577

Totaal activa

422.326

422.573

STELSELWIJZIGING
Er zijn aanpassingen gemaakt in het beginvermogen van de nieuwe coöperatie per 1 januari 2010 aangezien de
grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de nieuwe onderneming afweken van die van beide fusiepartners. De belangrijkste effecten van de stelwijziging zijn:

>>

aan het eigen vermogen is in de openingsbalans € 5 miljoen toegevoegd en verwerkt in de vergelijkende cijfers
van 31 december 2009 als gevolg van waardering van goodwill bij de verwerving van groepsmaatschappijen en
minderheidsdeelnemingen;

>>

het moment van omzet nemen ten aanzien van de verkoop van granen is geharmoniseerd binnen Agrifirm. Bij
een van de groepsmaatschappijen heeft dit geleid tot een aanpassing in de omzet en kostprijs van de omzet
van € 7 miljoen in 2010 (hogere omzet en kostprijs van de omzet) en een aanpassing van € 12 miljoen in 2009
(lagere omzet en kostprijs van de omzet). Deze aanpassingen zijn verwerkt in de cijfers van 2010 en 2009;

>>

waardering van goodwill bij overname van groepsmaatschappijen bij Agrifirm oud met ingang van 1 januari
2009 zou niet geleid hebben tot een significant hogere afschrijving van goodwill over 2009 in de winst- en
verliesrekening. De vergelijkende cijfers over 2009 in de winst- verliesrekening zijn derhalve niet aangepast
voor dit effect.

In de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening wordt de samensmelting van Cehave en Agrifirm oud verder
toegelicht.

CONSOLIDATIEGRONDSLAGEN
In de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2010 zijn opgenomen Coöperatie
Agrifirm U.A. en haar dochterondernemingen (hierna tezamen Agrifirm genoemd).
De dochterondernemingen zijn integraal opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening en alle saldi, transacties,
baten en lasten binnen Agrifirm worden volledig geëlimineerd. De jaarrekeningen van de dochterondernemingen
zijn opgesteld over hetzelfde verslagjaar als dat van de moedermaatschappij, waarbij consistente waarderingsgrondslagen zijn toegepast. Eerste consolidatie en deconsolidatie volgt op het tijdstip waarop de beleidsbepalende
invloed is overgedragen aan Agrifirm, respectievelijk waarop de beleidsbepalende invloed is overgedragen aan
derden. Het aandeel van derden in dochterondernemingen (minderheidsbelangen) komt in de balans en in de
winst- en verliesrekening afzonderlijk tot uitdrukking.
Het aandeel van Agrifirm in joint ventures is opgenomen in deelnemingen indien overwegende zeggenschap in de
betreffende deelneming ontbreekt.

DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN EN MINDERHEIDSDEELNEMINGEN
De deelnemingen worden gehouden via Agrifirm Group B.V. en worden volledig geconsolideerd. Tenzij anders vermeld, betreft het deelnemingen met een belang van 100%.
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Bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Apeldoorn is een tot de jaarrekening
behorende lijst met gegevens over groepsmaatschappijen en overige belangen neergelegd, zoals vereist is op grond
van de artikelen 379 en 414 Boek 2 BW.
Mengvoer
Agrifirm B.V. *)

Meppel

Nederland

Cehave Landbouwbelang Voeders B.V.

Veghel

Nederland

Voeders Van den Berghe N.V.

Grobbendonk

België

Cehave Pasze Sp. z o.o.

Szamotuly

Polen

Kofu Tiernahrung GmbH

Neuss

Duitsland

Strahmann GmbH *)

Drentwedde

Duitsland

Kabai Táp Zrt.

Kaba

Hongarije

Heythuysen

Nederland

Nuscience N.V.

Drongen

België

Pre-Mervo B.V. **)

Utrecht

Nederland

Bonda Beheer Leiden B.V.

Hillegom

Nederland

Bongardt GmbH (50%)

Kamp-Lintfort

Duitsland

Profarm B.V.

Veghel

Nederland

Abemec B.V.

Veghel

Nederland

Agrifirm Winkel B.V.

Drachten

Nederland

CCL B.V.

Veghel

Nederland

Exlan Consultants B.V.

Veghel

Nederland

B.V. Oldambt

Oostwold

Nederland

Akker- en tuinbouw
Agerland B.V.
Premix en concentraten

Co-producten

Overige activiteiten & services

*) zowel mengvoer als akker- en tuinbouw activiteiten.
**) n
 a verwerving van de resterende aandelen Pre-Mervo U.A. is de rechtsvorm veranderd in een besloten vennootschap (B.V.).

Belangrijke minderheidsdeelnemingen gehouden via Agrifirm Group B.V. die niet worden meegeconsolideerd:
Agri Retail B.V. (40,7%)

Ede

Nederland

Plukon Royale Holding B.V. (20%)

Wezep

Nederland

Holland Malt Holding B.V. (43%)

Lieshout

Nederland

Cefetra B.V. (32,3%)

Rotterdam

Nederland

Probroed B.V. (49%)

Groenlo

Nederland

Schothorst Feed Research B.V. (10,7%)

Lelystad

Nederland

Agrovision B.V. (30%)

Deventer

Nederland
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ACQUISITIES
Acquisities worden verwerkt volgens de purchase accounting methode, waarbij de identificeerbare activa en
passiva van de overgenomen ondernemingen zijn verwerkt in de jaarrekening op basis van de reële waarden die aan
deze activa en passiva zijn toegekend. De reële waarden van materiële vaste activa zijn gebaseerd op taxaties van
onafhankelijke deskundigen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
de onderneming zullen toekomen en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s
De rapporteringvaluta van de jaarrekening, welke gelijk is aan de functionele valuta, van Agrifirm is de euro (€). De
uit transacties in vreemde valuta’s voortvloeiende kosten en opbrengsten en niet-monetaire balansposten, respectievelijk monetaire vorderingen en schulden worden omgerekend in euro’s tegen de koers per transactiedatum,
respectievelijk balansdatum. De hierbij optredende koersverschillen worden ten gunste of ten laste van de winst-enverliesrekening gebracht. In de winst- en verliesrekening worden omzet, kosten en resultaten omgerekend in euro’s
tegen de op het transactiemoment geldende koers. Een uitzondering hierop vormen de omzet, kosten en resultaten
van buitenlandse geconsolideerde deelnemingen; deze worden herleid tot bedragen in euro’s tegen gemiddelde
koersen. Koersresultaten voortkomend uit omrekeningen van buitenlandse geconsolideerde deelnemingen worden
rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht, indien van toepassing onder aftrek van belastingeffecten. Koersresultaten op langetermijnfinanciering en op financiële instrumenten die zijn aangegaan ter afdekking van koersrisico’s inzake buitenlandse deelnemingen, worden op overeenkomstige wijze behandeld. Betaalde
goodwill in vreemde valuta wordt omgerekend naar euro’s op transactiedatum en leidt niet tot koersverschillen.

Financiële Instrumenten
Financiële instrumenten omvatten verstrekte leningen, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten, zowel als afgeleide financiële
instrumenten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten
(derivaten). In contracten besloten financiële instrumenten worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
- Verstrekte leningen , handels - en overige vorderingen
Verstrekte leningen, handels- en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
- Leningen en overige financiële verplichtingen
Leningen en overige financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Afgeleide financiële instrumenten
A
 grifirm gebruikt afgeleide financiële instrumenten om de valuta- en renterisico’s voortkomende uit primaire financiële instrumenten af te dekken. Agrifirm hanteert tevens afgeleide financiële instrumenten voor het afdekken van
valutakoersrisico’s op toekomstige in- en verkopen luidend in niet locale functionele valuta. Ter afdekking van valutaen renterisico’s worden valutatermijncontracten, renteswaps en andere afgeleide financiële instrumenten afgesloten.
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HEDGE ACCOUNTING
Valutaderivaten
Agrifirm past kostprijshedge accounting toe teneinde de resultaten uit waardeveranderingen van het valutatermijncontract en de afgedekte toekomstige transactie gelijktijdig in de winst-en-verliesrekening te verwerken. De
toepassing van kostprijshedge accounting leidt tot de volgende uitzondering op de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en verwerkingswijzen voor financiële instrumenten.
Zolang het valutatermijncontract betrekking heeft op een verwachte toekomstige transactie wordt het valutatermijncontract niet geherwaardeerd. Zodra de afgedekte positie van de verwachte toekomstige transactie tot
de verwerking van een financieel actief of een financiële verplichting leidt, worden de met het valutatermijncontract verbonden winsten of verliezen in dezelfde periode in de winst- en verliesrekening verwerkt als waarin
het verkregen actief of de aangegane verplichting van invloed is op de winst of het verlies. De resultaten uit het
niet-effectieve deel van de hedgerelatie worden direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen. Indien een
valutatermijncontract niet langer voldoet aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, afloopt of wordt verkocht,
wordt de afdekkingsrelatie beëindigd. De cumulatieve winst of het cumulatieve verlies dat nog niet in de winst-enverliesrekening was verwerkt wordt opgenomen als overlopende post in de balans totdat de verwachte transactie
heeft plaatsgevonden. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt de cumulatieve winst of
het cumulatieve verlies verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
Renteswaps
Rentebaten en lasten uit hoofde van renteswaps worden bepaald op lineaire basis. De nog niet afgewikkelde rentebaten en lasten worden gepresenteerd onder vorderingen en overlopende activa respectievelijk kortlopende schulden en overlopende passiva. Indien een renteswap niet langer voldoet aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’,
afloopt of wordt verkocht, wordt de afdekkingsrelatie beëindigd. De cumulatieve winst of het cumulatieve verlies
dat nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt wordt opgenomen als overlopende post in de balans
totdat de verwachte transactie heeft plaatsgevonden. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt
wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
Goederentermijncontracten
Goederentermijncontracten met een onderliggende beursgenoteerde waarde worden alleen afgesloten en aangehouden voor eigen gebruik.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met jaarlijks toegepaste
lineaire afschrijvingen van maximaal tien jaar en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Waardeverminderingen worden opgenomen indien de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde. De realiseerbare waarde is
de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Waardeverminderingen en afschrijvingen worden direct
opgenomen in de winst-en-verliesrekening. De aan onderzoek bestede kosten zijn niet geactiveerd, maar worden
behandeld als kosten in het jaar waarin ze zijn gemaakt.

Goodwill
De immateriële vaste activa die zijn verkregen bij de acquisitie van een groepsmaatschappij worden tegen de reële
waarde op het verkrijgingsmoment opgenomen. Wanneer de reële waarde van een immaterieel vast actief niet kan
worden bepaald onder verwijzing naar een actieve markt, wordt het te activeren bedrag beperkt tot een bedrag dat
niet leidt tot het ontstaan of verhogen van negatieve goodwill.
Indien er in het geval van een acquisitie sprake is van een negatief verschil tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel van Agrifirm in de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa en passiva op het moment van de
overname, wordt dit als badwill in de balans gepassiveerd. Deze badwill valt vrij ten gunste van het resultaat, naar
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legpluimveehouder

>> 56.000 leghennen,
>> 34.000 opfokhennen
“Sinds 1974 ben ik klant bij Agrifirm. De keuze voor de coöperatie is
bewust, omdat ik als klant invloed uit kan oefenen. Dat vind ik prettig. Jaren
geleden zat ik nog in de sectorraad en ledenraad. Dan zie je van dichtbij hoe de
organisatie zich ontwikkelt. Dat ze een steeds grotere rol gaat spelen in de markt.
Na de fusie helemaal. Dat Agrifirm participeert in sectorgerelateerde bedrijven,
juich ik toe. Zo kan ze invloed uitoefenen in de sector, waar wij als pluimveehouders ook weer belang bij hebben. Door de fusie heeft mijn coöperatie veel meer
slagkracht. Bovendien is de kennis gebundeld waardoor ik verwacht dat de nieuwe
organisatie voorop loopt met kennis, innovatie en onderzoek. Vooral bij een sector
zoals legpluimvee is dat van belang omdat deze veel verschillende houderijsystemen kent. Dat betekent ook dat de typen bedrijfsvoeringen binnen dezelfde
branche zeer uiteenlopen. Juist dan is het handig als de kennis aanwezig is
binnen de organisatie. Als grote speler krijg je met inkoop van grondstoffen
ook meer voor elkaar. Door dit slim aan te pakken, wordt mijn voer scherp
geleverd. En dat is belangrijk, want rendement moet op één staan. Daar
heeft iedereen belang bij. Ook wij als leden.”

Henk Huiskes
Zuidwolde
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rato van de zich voordoende verliezen die waren verwacht op het moment van acquisitie.
In het geval van een acquisitie wordt het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel van Agrifirm
in de reële waarden van de overgenomen identificeerbare activa en passiva op het moment van de overname als
goodwill in de balans geactiveerd. De goodwill wordt afgeschreven over de geschatte levensduur die is bepaald op
een maximum van vijf jaar voor handelsbedrijven en tien jaar voor productiebedrijven en is met name gebaseerd
op de aard en voorzienbare levensduur van de verworven activiteiten, de stabiliteit en voorzienbare levensduur van
de bedrijfstak, alsmede de verwachte diensttijd van sleutelpersonen en de afhankelijkheid van de overgenomen
activiteiten van het bestaande managementteam.
Een overname wordt volgens de purchase accounting methode in de jaarrekening verwerkt. 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.

Overige immateriële vaste activa
Overige immateriële vaste activa, waaronder begrepen software worden lineair afgeschreven in vijf jaar.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of vervaardigingsprijs, verminderd met de
over deze waarde berekende afschrijvingen, rekening houdend met de resterende levensduur van de onderscheiden
objecten. Over het algemeen worden bedrijfsgebouwen afgeschreven in maximaal vijfentwintig jaar, machines en
installaties in tien jaar en andere vaste bedrijfsmiddelen in drie tot vijf jaar. In geval van een bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa worden deze gewaardeerd tegen realiseerbare waarde indien deze duurzaam
lager is. De realiseerbare waarde van gebouwen en terreinen wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen. De realiseerbare waarde van machines en installaties wordt bepaald op grond van de bedrijfswaarde, waarbij
rekening wordt gehouden met het toekomstige gebruik van de activa. Het onroerend goed dat niet direct dienstbaar is aan de bedrijfsuitoefening wordt gewaardeerd op basis van dezelfde grondslagen als bedrijfsgebouwen en
terreinen, of lagere opbrengstwaarde. Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur
van het object verlengen.

Financiële vaste activa
Niet-geconsolideerde minderheidsdeelnemingen, waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. De overige minderheidsdeelnemingen
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van noodzakelijke waardeverminderingen indien deze
naar verwachting duurzaam zijn. Langlopende vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, minus een
voorziening voor het risico van oninbaarheid, indien noodzakelijk.
Latente belastingvorderingen, ontstaan door tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering
en door geactiveerde verliescompensatie, worden opgenomen indien en voor zover in redelijkheid mag worden
aangenomen dat de vorderingen gerealiseerd zullen worden. Latente belastingvorderingen zijn berekend tegen het
belastingpercentage op het verwachte moment van realisatie en zijn gewaardeerd tegen de netto contante waarde.

Opties
Voorwaardelijke rechten en verplichtingen uit hoofde van put en call opties die aan minderheidsaandeelhouders
zijn toegekend respectievelijk van minderheidsaandeelhouders zijn verkregen worden gewaardeerd tegen de reële
waarde. De reële waarde van de optie is het verschil tussen de verwachte uitoefenprijs en de geschatte reële waarde
van het onderliggende aandelenbelang.

Waardeverminderingen of waardeveranderingen vaste activa
Agrifirm verantwoordt immateriële, materiële en financiële vaste activa in overeenstemming met in Nederland
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algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Volgens deze grondslagen dienen activa met een
lange levensduur te worden beoordeeld op waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich
voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de
contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Bij een
hogere boekwaarde wordt het verschil ten laste van het resultaat afgeboekt. Voor verkoop beschikbare activa
worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere marktwaarde, onder aftrek van verkoopkosten.

Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen inkoopprijzen franco magazijn. Indien echter op
grond van de per balansdatum bestaande inzichten in de ontwikkeling van de verkoopprijzen van gereed product
een negatief bedrijfsresultaat moet worden verwacht, wordt de waarde op basis van de inkoopprijzen van grondstoffen verlaagd naar de eventueel lagere marktwaarde en wordt een voorziening getroffen voor de lopende
posities, maar fysiek nog niet geleverde grondstoffen. De voorraden gereed product, handelsgoederen en levende
have worden gewaardeerd tegen kostprijzen of te verwachten lagere opbrengstwaarden. De kostprijs van het
gereed product, zijnde het totaal van de productiekosten, wordt vastgesteld met gebruikmaking van de first-in firstout (fifo-) methode. Onder productiekosten zijn begrepen de directe kosten alsmede het variabele deel van de
indirecte productiekosten. Onder de kostprijs van de levende have zijn begrepen alle variabele kosten van de
levende have. Hieronder zijn begrepen de voerkosten. Voor incourante voorraden worden voorzieningen getroffen.

Vorderingen
Handelsdebiteuren en overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, minus een voorziening
voor het risico van oninbaarheid. De handelsdebiteuren en overige vorderingen betreffen vorderingen met een
looptijd korter dan één jaar. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid
van vorderingen.

Liquide middelen
Hieronder zijn begrepen alle kasmiddelen en direct opvraagbare banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Minderheidsbelang derden
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de nettovermogenswaarde. Deze
is bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van de betreffende onderneming.

VOORZIENINGEN
Voorzieningen worden tegen nominale waarde berekend, met uitzondering van voorzieningen voor pensioen- en
soortgelijke verplichtingen welke worden gebaseerd op actuariële berekeningen en latente belastingverplichtingen
welke tegen contante waarde worden gewaardeerd. Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare
of feitelijke verplichtingen die per balansdatum aanwezig zijn, waarvan de omvang onzeker is, maar waarvan een
redelijke schatting kan worden gemaakt.
Pensioenen
Werkmaatschappijen van Agrifirm hebben verschillende pensioenregelingen in overeenstemming met lokale
condities en praktijken in de landen waar zij actief zijn. Dit zijn voornamelijk toegezegde-bijdrageregelingen die zijn
ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Deze regelingen worden in het algemeen gefinancierd door middel
van premiebetalingen aan de verzekeringsmaatschappijen. Het actuarieel risico ligt volledig bij de verzekeringsmaatschappij. De verschuldigde bijdragen worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verwerkt. De nog te betalen
en terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen.
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Latente belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Voor zover fiscale waarderingen afwijken van de
vermelde waarderingsgrondslagen en daar uitgestelde belastingverplichtingen uit voortvloeien, wordt voor deze
verplichtingen een voorziening voor latente belastingen gevormd. 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 Agrifirm of haar groepsmaatschappijen, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden
of overlopende passiva. De latente belastingverplichtingen en - vorderingen worden gewaardeerd tegen contante
waarde, gebaseerd op de nominale tarieven die in de verschillende landen gelden. De latente belastingvorderingen
en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering. Coöperatie
Agrifirm U.A. en een groot deel van haar Nederlandse groepsmaatschappijen vormen een fiscale eenheid.

Langlopende schulden
Rentedragende en niet-rentedragende langlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. De rentelasten worden verantwoord in de perioden waarop deze betrekking hebben.

Handelscrediteuren en overige schulden
Handelscrediteuren en overige schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde en het betreft schulden met
een looptijd van korter dan één jaar.

Leasing
Leasebetalingen uit hoofde van operationele leasing worden lineair over de leaseperiode in de winst- en verliesrekening opgenomen. Activa die zijn verkregen ingevolge financiële leasecontracten zijn gewaardeerd tegen de reële
waarde of lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
De verplichtingen die samenhangen met financiële leasecontracten zijn opgenomen onder de langlopende en
kortlopende schulden.

Netto-omzet
Als netto-omzet wordt verantwoord de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, verminderd met
kwantumkortingen, overige kortingen, betaalde prijscorrectie aan afnemers en exclusief omzetbelasting. Omzet
wordt alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de onderneming
zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat. Opbrengsten worden verantwoord
wanneer de significante risico’s en de rechten van eigendom zijn overgedragen aan de koper, ontvangst van de
tegenprestatie waarschijnlijk is en de kosten en mogelijke retouren van goederen betrouwbaar zijn.

Kosten van grond- en hulpstoffen
De kosten van grond- en hulpstoffen worden berekend tegen historische kostprijs.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa en op immateriële vaste activa worden berekend op basis van vaste
percentages van de aanschafwaarde of vervaardigingsprijs.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Agrifirm in de
resultaten van deze deelnemingen.
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melkveehouder
>> 70 hectare
>> 145 melkkoeien
>> 1,3 miljoen kg melk
“Ik betrek Agrifirm bij mijn plannen en laat de vertegenwoordiger actief
meedenken. Maar het allerbelangrijkste is dat prijs, kwaliteit én service
goed zijn. Daarom zie ik de fusie als een voordeel. Een grote partij kan
scherper inkopen en heeft lagere overheadkosten. Zelf kies ik ook voor
schaalvergroting. Ik heb vier zoons en of er een opvolger bij zit of niet, ik
wil mijn bedrijf er in ieder geval wel klaar voor maken. Dat de quotering
verdwijnt, daar ben ik wel voorstander van. Een liberaler beleid is niet
verkeerd. Toch denk ik dat interventiesteun op enig moment nodig blijft.
En ik verwacht dat een andere productieregeling voor de quotering in
de plaats komt. Op basis van dierrechten of fosfaat of iets dergelijks.
Positief is dat de wereldbevolking groeit, dus dat biedt zeker kansen voor
de agrarische sector.”

Kees Pullens
Raamsdonk
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Belastingen
De belastingen over de resultaten omvatten zowel de op korte termijn te verrekenen belastingen als de latente
belastingen, rekening houdend met fiscale faciliteiten en niet-aftrekbare kosten. Op winsten worden geen
belastingen in mindering gebracht, indien en voor zover compensatie van deze winsten met in voorgaande jaren
geleden verliezen mogelijk is en geen latente belastingvordering was gewaardeerd. Op verliezen worden
belastingen in mindering gebracht, indien compensatie met in voorgaande jaren behaalde winsten mogelijk is.
Tevens worden belastingen in mindering gebracht indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat compensatie
van verliezen met toekomstige winsten mogelijk is.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De aankoopprijs van de verworven
groepsmaatschappijen is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Hierdoor is er niet altijd
zichtbare aansluiting met de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.
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VERWERVING VAN GROEPSMAATSCHAPPIJEN
In 2009 hebben de volgende acquisities plaatsgevonden:

>>

In maart is het belang van 32,3% in Pre-Mervo U.A. te Utrecht uitgebreid met de aankoop van een belang van
23,9%. Per deze datum houdt Agrifirm 56.2% van de aandelen van Pre-Mervo en is deze in de consolidatie
betrokken;

>>

In juni zijn de activa en passiva in het Hongaarse Pannonmill Takarmány KFT verworven en geïntegreerd in
Kabai Táp Zrt;

>>

In juni heeft Nuscience N.V. , een 82,5% deelneming van Agrifirm, haar aandeel in de Chinese deelnemingen
uitgebreid tot 75% via Lusai N.V.;

>>
>>

In juli zijn de activa en passiva van het Franse Zimmer overgenomen en ondergebracht bij Bonda Beheer Leiden B.V.;
In oktober 2009 zijn de aandelen in Premix Iberica voor 100% verworven en ondergebracht bij Nuscience N.V.

In 2010 hebben de volgende acquisities plaatsgevonden:

>>

Op 22 januari 2010 heeft Nuscience N.V. een belang verworven van 80% in het Belgische Preconex SP N.V.
(productie en verkoop van premixen en concentraten);

>>

Op 1 april 2010 is het belang in de Koninklijke Cebeco Groep U.A. te Rotterdam uitgebreid tot 100%. Per de
genoemde datum is Cebeco in de consolidatie betrokken;

>>

Per 9 februari 2010 respectievelijk 10 februari 2010 zijn belangen in groepsmaatschappijen Nuscience N.V.
(82,5%) en Bonda Beheer Leiden B.V. (85%) uitgebreid. Per de genoemde data zijn beide ondernemingen 100%
dochterondernemingen van Agrifirm;

>>

Op 1 oktober 2010 is het belang in Pre-Mervo U.A. uitgebreid tot 100%.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Goodwill wordt afgeschreven over een geschatte levensduur van vijf jaar voor handelsbedrijven en tien jaar voor
productiebedrijven. De andere categorieën worden in maximaal tien jaar afgeschreven.
Per 1 januari 2010 heeft ten aanzien van de waardering van de goodwill een schattings- en een stelselwijziging
plaatsgevonden. Cehave schreef de goodwill voor handelsbedrijven in tien jaar (wordt vijf jaar) af en voor productiebedrijven in vijftien jaar (wordt tien jaar). Agrifirm oud waardeerde geen goodwill. Voor Agrifirm is per 1 januari
2010 berekend wat het nieuwe stelsel betekend zou hebben indien het met terugwerkende kracht zou zijn toegepast en is de goodwill geactiveerd op acquisities die voor 1 juni 2010 hebben plaatsgevonden en waarbij rekening
is gehouden met de nieuwe afschrijvingstermijnen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van € 1,4 miljoen als gevolg
van nieuw te waarderen goodwill. Deze aanpassing is verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2010. De
wijziging van de afschrijvingstermijnen van de goodwill voor handels- en productiebedrijven heeft voor Agrifirm
geleid tot een afschrijvingslast over heel 2010 die circa € 0,8 miljoen hoger is dan onder het regime dat Cehave
toepaste voor de goodwill die op 31 december 2009 was geactiveerd.
In de afschrijving goodwill is € 1,4 miljoen begrepen aan duurzame waardevermindering, die betrekking heeft op
in het verleden geacquireerde activiteiten in Nederland en Duitsland. In verband met verminderde winstgevendheid van deze activiteiten en het feit dat deze activiteiten onderdeel uitmaken van activiteiten die als gevolg van de
fusie zullen worden geïntegreerd met soortgelijke activiteiten binnen de groep, is de resterende boekwaarde van de
goodwill geheel afgeschreven ten laste van het resultaat.
De investeringen in goodwill in 2010 ter grootte van € 15,3 miljoen hebben betrekking op de uitbreiding van de
belangen in Pre-Mervo, Nuscience en Bonda, allen tot 100%.
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IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop van de waarde van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Goodwill

Software

Vooruitbetaald
op immateriële
vaste activa

Totaal

Stand per 1 januari 2010
Aanschafwaarde

54.520

14.800

520

69.840

Cumulatieve afschrijving

-14.017

-9.578

-

-23.595

Boekwaarde

40.503

5.222

520

46.245

266

-

-

267

Mutaties in boekwaarde
Nieuwe deelnemingen
Investeringen

15.261

645

13

15.918

Desinvesteringen

-

-36

0

-36

Ingebruikname

-

499

-499

-

-8.356

-1..662

-

-10.018

102

-

-

102

7.273

-554

-486

6.233

70.172

1.713

34

85.919

Cumulatieve afschrijving

-22.396

-11.045

-

-33.441

Boekwaarde

47.776

4.668

34

52.478

Afschrijvingen
Valuta-omrekeningsverschillen
Saldo
Stand per 31 december 2010
Aanschafwaarde
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MATERIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Bedrijfsgebouwen
en terreinen

Machines
en installaties

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Vaste
bedrijfsmiddelen
in uitvoering

Niet aan
de bedrijfsuitoefening
dienstbaar

Totaal

Stand per 1 januari 2010
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

255.626

286.527

61.831

11.118

3.288

618.390

-163.164

-224.914

-46.661

-

-2.318

-437.057

92.462

61.613

15.170

11.118

970

181.333

Mutaties in boekwaarde
Nieuwe deelnemingen
Investeringen
Desinvesteringen
Ingebruikname
Afschrijvingen
Reclassificatie
Valutaomrekeningsverschillen
Saldo

6

349

-

30

-

385

4.823

15.614

8.748

5.133

638

34.956

-562

-911

-535

3

-59

-2.064

913

3.212

8

-4.133

-

-

-8.065

-13.000

-4.726

-2

-9

-25.802

664

394

-88

-159

-811

0

208

156

11

11

-

386

-2.013

5.814

3.418

883

-241

7.861

269.252

305.898

67.226

12.003

1.748

656.127

-178.803

-238.471

-48.638

-2

-1.019

-466.933

90.449

67.427

18.588

12.001

729

189.194

Stand per 31 december 2010
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa zijn gebouwen en terreinen die voorheen in de ondernemingen
werden gebruikt maar die thans leeg staan of (deels) zijn verhuurd. De intentie is dit onroerend goed in de toekomst te verkopen. Op grond van de waardeontwikkeling in de loop van de tijd en gezien de resultaten op verkoop
van vergelijkbare locaties is het te verwachten dat de reële waarde van het onroerend goed hoger is dan de huidige
boekwaarde. In 2010 is een boekwinst gerealiseerd van € 5,6 miljoen op de verkoop van onroerend goed.
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fruitteler

Marius van Arkel
Eck en Wiel

47 hectare peren
36 hectare appels
“Mijn bedrijf is in twintig jaar tijd gegroeid van 15 hectare naar 90
hectare. En ik wil nóg groter worden. Net als Agrifirm. Nu de fusie rond
is, verwacht ik dat Agrifirm prijsvoordeel kan behalen. Als het gaat om
kunstmest en gewasbescherming, ben ik prijsbewust. Dus die fusie past
me dus wel. Agrifirm is innovatief en vooruitstrevend. Dat wil ik ook zijn,
want in onze sector is de concurrentie groot. Vooral de appels. In Polen
bijvoorbeeld worden grote fruitprojecten opgezet. Daardoor raken wij
afzetgebieden kwijt. Met appels richten we ons nu vooral op de binnenlandse markt. Onderscheiden met goede kwaliteit, daar gaat het om.
Daarvoor investeren we in moderne sorteermachines. En binnenkort
gaan we hagelnetten plaatsen. Met de peren gaat het beter. Die gaan de
hele wereld over. Dankzij ons zeeklimaat gedijen de peren hier goed. Ik
verwacht dat Nederland een echt perenland wordt. Zelf had ik vroeger
70% appels en de rest peren. Dat is nu al elk de helft.”

>>
>>
>>
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FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De specificatie en het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Deelnemingen

Stand per 1 januari 2010

Vorderingen
op
deelnemingen

Overige
vorderingen

Latente
belastingvorderingen

Totaal

145.988

25.916

9.854

12.724

194.482

224

-

-

-

224

-

-16.271

-75

5.692

-10.654

-65.901

-

-

-

-65.901

-4.245

-

-

-

-4.245

13.531

-

-

-

13.531

Saldo

-56.391

-16.271

-75

5.692

-67.045

Stand per 31 december 2010

89.597

9.645

9.779

18.416

127.437

Mutaties in boekwaarde
Verwervingen
Toename (aflossing)
vorderingen
Consolidatie
Ontvangen dividend
Aandeel in resultaat
boekaar

DEELNEMINGEN
De post deelnemingen heeft onder meer betrekking op niet-geconsolideerde belangen in:

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Cefetra B.V.
Holland Malt Holding B.V.
Plukon Royale Holding B.V.
Agri Retail B.V.
Schothorst Feed Research B.V.
Agrovison B.V.

Agrifirm waardeert deelnemingen waarin invloed van betekenis op het te voeren beleid kan worden uitgeoefend
tegen nettovermogenswaarde en waardeert betaalde goodwill bij overname van groepsmaatschappijen en minderheidsdeelnemingen. De waardering van goodwill in de balans van een minderheidsdeelneming heeft geleid tot
een toename van de waardering van deze niet geconsolideerde minderheidsdeelneming met € 3,6 miljoen. Deze
toename is als mutatie in het eigen vermogen verwerkt op 1 januari 2010.
De afname (consolidatie) in 2010 is vooral veroorzaakt door volledige consolidatie van Koninklijke Cebeco Groep U.A. , als
gevolg van verwerving van het resterende belang van 50% in de Cebeco Groep op 1 april 2010.

LANGLOPENDE VORDERINGEN
Onder de post langlopende vorderingen zijn opgenomen vorderingen uit hoofde van leningen aan deelnemingen voor
een bedrag van € 9,6 miljoen (2009: € 25,9 miljoen). De leningen dragen een rente die varieert van 4,75 - 9%. In de post
is een bedrag van € 1,4 miljoen opgenomen met een looptijd van meer dan 5 jaar. In 2010 is € 16,3 miljoen afgelost. Een
bedrag van € 1,4 miljoen van deze vorderingen is binnen twaalf maanden na balansdatum opeisbaar.
Onder de overige langlopende vorderingen is opgenomen de waarde van een call optie ten aanzien van het verwerven van een minderheidsbelang in een groepsmaatschappij (€ 1,8 miljoen). De waardering is ten opzichte van 2009
niet gewijzigd. Het restant van de overige langlopende vorderingen betreft financieringen verstrekt aan klanten.
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LATENTE BELASTINGVORDERINGEN
De latente belastingvorderingen hebben voornamelijk betrekking op de in Nederland en België beschikbare voorwaartse verliescompensatie en tijdelijke waarderingsverschillen. Deze latente vorderingen zijn gevormd op basis
van in de toekomst verwachte fiscale winsten. Het bij discontering van de latente belastingvorderingen per 31
december 2010 en 2009 toegepaste netto rentepercentage is 4%. De nominale waarde van de gewaardeerde
latente belastingvorderingen per 31 december 2010 is € 20,1 miljoen (2009: € 14,6 miljoen). De latente belastingvorderingen hebben een looptijd van maximaal negen jaar voor het Nederlandse deel; in België zijn de verliezen
onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Naar verwachting zal een bedrag van € 1,0 miljoen aan latente belastingvorderingen binnen één jaar verrekenbaar zijn.
De latente belastingvordering is in 2010 toegenomen als gevolg van het waarderen van verliezen van Agrifirm oud
die behouden blijven voor de nieuwe fiscale eenheid in Nederland die is ontstaan na de fusie.
Ultimo 2010 is voor een bedrag van € 10,6 miljoen aan compensabele verliezen en tijdelijke waarderingsverschillen
geen latente belastingvordering opgenomen vanwege onzekerheid ten aanzien van de toekomstige realisatie van
fiscale winsten. Deze compensabele verliezen hebben betrekking op Nederlandse en Belgische werkmaatschappijen.

VOORRADEN
De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2010

Grond- en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen
Levende have
Totaal voorraden

2009

69.208

46.062

124.720

111.438

5.804

6.694

199.732

164.194

Op de voorraden is zowel in 2010 als in 2009 een noodzakelijk geachte voorziening in mindering gebracht.

VORDERINGEN
De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2010

Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal vorderingen

154.211

2009

138.707

4.605

3.207

11.073

13.757

169.889

155.671

Handelsdebiteuren zijn opgenomen na aftrek van een voorziening voor oninbare debiteuren. De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

LIQUIDE MIDDELEN
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.
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EIGEN VERMOGEN
De mutatie van het eigen vermogen is als volgt:
Eigen vermogen fusiepartners op 31 december 2009
Stelselwijziging waarderingsgrondslagen

349.762
5.000

Stand per 1 januari 2010

354.762

Coöperatief dividend (over 2009)

-8.785

Ledenvoordeel

-11.000

Resultaat 2010

24.740

Valuta-omrekeningsverschillen

1.034

Overige
Stand per 31 december 2010

130
360.881

Het beginvermogen van Agrifirm op 1 januari 2010 is € 5,0 miljoen hoger dan het vermogen van de beide fusiepartners samen. Deze mutatie houdt verband met de stelselwijziging die heeft plaatsgevonden ten aanzien van:

>>

de waardering van goodwill in de balans van een minderheidsdeelneming die heeft geleid tot een toename
in de waardering van deze niet geconsolideerde minderheidsdeelneming (€ 3,6 miljoen, zie ook toelichting bij
deelnemingen);

>>

de waardering van goodwill bij overnames van groepsmaatschappijen (€ 1,4 miljoen, zie ook toelichting onder
goodwill).

De stelselwijziging is in de vergelijkende cijfers van 2009 in de jaarrekening verwerkt.
De post Ledenvoordeel houdt verband met de nieuwe systematiek die Agrifirm met ingang van 2010 zal toepassen
ten aanzien van het uitkeren van dividend aan leden. Het bestuur is voornemens de ledenraad voor te stellen niet
het gehele resultaat van € 24,7 miljoen toe te voegen aan het eigen vermogen, maar een gedeelte hiervan groot
€ 11,0 miljoen uit te keren aan de leden van Coöperatie Agrifirm U.A. in de vorm van Ledenvoordeel (dividend) in
2012. Het bedrag dat zal worden uitgekeerd aan leden bedraagt 1% over de relevante inkopen die door de leden in
2011 zullen worden gedaan bij het Nederlandse ledenbedrijf en is geschat op € 11 miljoen en opgenomen onder de
overige kortlopende schulden.
Valutaverschillen ontstaan door omrekening in euro’s van de waarde van buitenlandse deelnemingen.
De post overige betreft voornamelijk verschillen die het gevolg zijn van verwerving van groepsmaatschappijen in
het begin van 2010:

>>

de mutatie in de waardering van een call optie op het verwerven van een minderheidsbelang in een groepsmaatschappij. In verband met de verwerving van het resterende belang in de groepsmaatschappij is de waardering gewijzigd;

>>

aanpassingen in de waardering van activa en passiva na overname van alle aandelen van een minderheidsdeelneming die nog in handen waren van derden.
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AANDEEL DERDEN
De mutatie van het aandeel derden is als volgt:
Stand per 1 januari 2010

13.223

Resultaat 2010

2.235

Verwerving minderheidsbelangen

-8.706

Nieuwe minderheidsbelangen a.g.v. acquisities

29

Dividenduitkering

-94

Valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties

182

Stand per 31 december 2010

6.869

Het aandeel derden heeft ultimo 2010 hoofdzakelijk betrekking op groepsmaatschappijen Lusai N.V. 25%, (betreft
een 75% deelneming van Nuscience N.V.) en Bongardt GmbH (50%).
Het aandeel derden heeft ultimo 2009 hoofdzakelijk betrekking op groepsmaatschappijen Nuscience N.V. (17,5%) ,
Bonda Beheer Leiden B.V. (15%), Lusai N.V. 25%, Pre-Mervo U.A. (43,8%) en Bongardt GmbH (50%).

VOORZIENINGEN
De mutaties zijn als volgt te specificeren:

Pensioenen

Stand per 1 januari 2010

836

Latente
belasting
verplichting

Herstructurering

1.442

5.965

Overige

Totaal

6.962

15.205
20.782

Dotatie

240

-

14.212

6.330

Verwerving

118

-

-

2.736

2.854

Aanwending

-32

-614

-6.044

-982

-7.672

Vrijval

-

-

-147

-166

-313

Valuta-omrekeningsverschillen

5

8

-

5

18

1.167

836

13.986

14.885

30.874

Stand per 31 december 2010

De voorzieningen hebben overwegend een kortlopend karakter, met uitzondering van de voorziening voor latente
belastingverplichtingen en pensioenen.
De voorziening voor herstructurering is opgenomen voor verwachte uitgaven in verband met de integratie en
herstructurering van activiteiten van diverse groepsmaatschappijen. De voorziening is voornamelijk getroffen voor
kosten op het gebied van automatisering, afvloeiïng personeel, nieuwe huisstijl, optimalisatie van het aantal
productielocaties en advieskosten die verband houden met integratieprocessen.
De voorziening voor herstructureringskosten die was opgenomen per 31 december 2009 is in 2009 gevormd voor
kosten van herstructurering van ondernemingsactiviteiten bij de entiteiten Voeders Nederland, CCL (Nederland) en
Kofu (Duitsland). De herstructureringen zijn voor een aanzienlijk deel in 2010 afgewikkeld.
De voorziening voor pensioenen betreft voornamelijk de actuariële waarde van de in eigen beheer gehouden
pensioenverplichtingen.
De voorziening voor latente belastingverplichtingen heeft hoofdzakelijk betrekking op de verschillen tussen de
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commerciële en fiscale waardering van in 2007 tot en met 2009 geacquireerde groepsmaatschappijen.
Onder de overige voorzieningen zijn opgenomen voorzieningen voor risico’s met betrekking tot: bodemvervuiling,
verlieslatende contracten met afnemers en claims in verband met productaansprakelijkheid. De dotatie in 2010
heeft voornamelijk betrekking op verlieslatende contracten met afnemers als gevolg van prijsfluctuaties van grondstoffen.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Per 31 december 2010 bedraagt het saldo van de langlopende schulden:
2010

2009

Kredietinstellingen

13.108

47.986

Overige langlopende schulden

13.956

10.401

Totaal langlopende schulden

27.064

58.387

Van de schulden aan kredietinstellingen heeft een bedrag van € 2,0 miljoen (2009: € 1,8 miljoen) een looptijd van
meer dan 5 jaar. De variabele rente is gebaseerd op Euribor vermeerderd met een opslag en bedraagt circa 3,5%.
Er zijn in verband met deze schulden geen zekerheden gesteld.
Onder overige langlopende schulden is in 2010 opgenomen een schuld ter grootte van € 1,7 miljoen (2009:
1,4 miljoen) in verband met de uitgestelde betaling van de koopsom van belangen in groepsmaatschappijen. Het
kortlopende deel van de verplichting is voor een bedrag van € 1,0 miljoen (2009: nihil) opgenomen onder de overige
kortlopende schulden.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Per 31 december 2010 bedraagt het saldo van de kortlopende schulden:
2010

2009

Kredietinstellingen

113.563

101.647

Handelscrediteuren

97.818

82.219

-

32.500

Belastingen en premies sociale verzekeringen

22.497

17.496

Overige schulden en overlopende passiva

99.105

84.631

332.983

318.493

Schulden aan deelnemingen

Totaal kortlopende schulden

De schulden hebben een kortlopend karakter van minder dan één jaar. De schuld aan kredietinstellingen betreft
hoofdzakelijk de schuld in verband met een financieringsfaciliteit afgesloten bij een bankconsortium. Deze faciliteit
is verstrekt in de vorm van een committed revolving credit facility, voor een maximum bedrag van € 200 miljoen
en waaronder kan worden getrokken mits voldaan wordt aan een aantal met de banken overeengekomen ratio’s,
en waarvoor Agrifirm Group B.V. en een aantal groepsmaatschappijen zich garant hebben gesteld. De faciliteit is
verstrekt met ingang van 30 juni 2010 en heeft een looptijd van drie jaar. De rentevoet is gebaseerd op Euribor
vermeerderd met een opslag.
Met een aantal banken uit het bankconsortium zijn op individuele basis niet gegarandeerde kredietfaciliteiten afgesloten voor een bedrag van maximaal € 133 miljoen. De voorwaarden zijn vergelijkbaar met die van de committed
revolving credit facility.
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Ter dekking van het renterisico op schulden met een variabele rente wordt gebruik gemaakt worden van interestrate swaps. Financiële instrumenten worden niet voor speculatieve doeleinden aangehouden of uitgegeven.
De op balansdatum lopende swapovereenkomsten lopen tot en met 30 juli 2013 en zijn ter dekking van het renterisico op de financieringsfaciliteit met variabele rente. Ultimo 2010 is de reële waarde van de lopende interest-rate
swapovereenkomsten negatief (€ 1,7 miljoen) als gevolg van een hogere vaste rentevoet die volgens de
swapovereenkomsten wordt betaald, dan de variabele rentevoet die op basis van de voorwaarden van de revolving
credit facility dient te worden betaald. Door het toepassen van kostprijshedge accounting is voor deze negatieve
waarde geen voorziening getroffen.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Gestelde zekerheden
Voor een beperkt aantal kredietfaciliteiten van buitenlandse groepsmaatschappijen is hypothecaire zekerheid
gesteld voor een bedrag van € 0,2 miljoen (2009: € 1,5 miljoen). Bankgaranties zijn afgegeven met betrekking tot de
huurovereenkomsten voor een bedrag van € 0,8 miljoen (2009: € 0,1 miljoen).
Garanties zoals omschreven in Boek 2, Artikel 403 van het Burgerlijk Wetboek zijn door Agrifirm Group B.V. gegeven
ten behoeve van het merendeel van haar Nederlandse groepsmaatschappijen.

Huur-, lease-, en overige verplichtingen
De samenstelling van de totale verplichtingen is als volgt:
2010

Huur onroerend goed

18.883

Huur en lease transportmiddelen

10.469

Overige verplichtingen
Totaal

2.921
32.273

De overige verplichtingen hebben vooral betrekking op huur- en lease verplichtingen van computer hardware en
verplichtingen met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa.
De looptijd van de verplichtingen kan als volgt worden gesplitst:
2010

Binnen 1 jaar
Van 1 tot 5 jaar
Langer dan 5 jaar
Totaal

9.561
18.155
4.557
32.273

Fiscale eenheid
Coöperatie Agrifirm U.A. en een groot deel van haar Nederlandse groepsmaatschappijen vormen een fiscale eenheid. Coöperatie Agrifirm U.A. is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van alle in de
fiscale eenheid opgenomen groepsmaatschappijen.
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varkenshouder en
pluimveehouder

>> 44.000 leghennen (volière)
>> 350 zeugen
>> stal voor 3.000 vleesvarkens in aanbouw
“Van oudsher nemen wij het voer af van de coöperatie. We
hebben weleens een uitstapje gemaakt, maar zijn daar toch
weer van teruggekomen. Tegenwoordig let ik nog véél meer
dan vroeger op kwaliteit en voerrendement. Daarom kiezen
wij voor Agrifirm. Ook nu de coöperatie groter en groter wordt.
Het hechte van vroeger is er wel vanaf, maar het voordeel van
schaalvergroting is dat er binnen het bedrijf meer mogelijkheden zijn voor innovatie en kennisontwikkeling. Daar profiteren
wij weer van. En als het de coöperatie voor de wind gaat, dan
profiteren de leden daar ook van. Toch blijft de kwaliteit van het
voer en de kennis van mijn bedrijfsadviseur het belangrijkste
criterium om voor een voerleverancier te kiezen.”

Thijs van Eijk
Nederweert
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Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening
NETTO-OMZET
De specificatie van de netto-omzet per bedrijfsonderdeel is als volgt:
2010

2009

Voeders Nederland

813.424

763.365

Akker- en tuinbouw Nederland

322.381

346.013

Voeders Europa

313.377

306.809

Akkerbouw Europa

53.886

66.914

Co-producten

75.787

68.234

236.317

189.433

Mechanisatie

55.132

54.484

Detailhandel

81.774

74.344

Overige activiteiten

30.659

36.170

Totaal netto-omzet

1.982.737

1.905.766

Premix & concentraten

Kortingen verstrekt aan klanten worden in mindering gebracht op de omzet.
2010

Nederland

2009

1.397.030

1.363.753

België

104.578

101.396

Duitsland

250.417

254.971

Frankrijk

21.690

18.467

Polen

63.538

48.872

Hongarije

45.147

37.296

Overige landen (Europa)

43.360

37.970

China

56.977

43.041

1.982.737

1.905.766

Totaal netto-omzet
De splitsing van de netto-omzet naar afzetgebied is als volgt:

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Van de omzet van Agrifirm wordt voor een bedrag van € 850 miljoen (2009: € 814 miljoen) geleverd aan leden van
de Coöperatie Agrifirm U.A. Verder hebben geen noemenswaardige transacties met verbonden partijen plaatsgevonden.

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Onder overige bedrijfsopbrengsten zijn opgenomen de opbrengsten met betrekking tot logistieke dienstverlening
ten behoeve van derden, de opbrengst van verhuur van materiële vaste activa en de boekwinst op verkoop van
onroerend goed.
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PERSONEELSKOSTEN
De specificatie van de personeelskosten is als volgt:
2010

Lonen en salarissen

2009

117.992

116.634

Pensioenpremies

11.656

14.378

Overige sociale lasten

15.204

14.618

Loonkosten van derden
Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten

9.962

8.520

20.787

10.795

175.601

164.945

BIJZONDERE LASTEN
Als bijzondere lasten zijn aan te merken de lasten in 2010 en 2009 die rechtstreeks verband houden met de fusie
tussen Cehave en Agrifirm oud. Deze kosten zijn begrepen in de posten personeelskosten en overige bedrijfskosten
van de winst- en verliesrekening en zijn als volgt te specificeren:
2010

2009

Opgenomen onder personeelskosten:
- ontslagvergoedingen personeel en
harmonisatie arbeidsvoorwaarden

9.220

3.000

9.220

3.000

- optimalisatie huisvesting en productielocaties

1.955

2.363

- communicatie

2.374

- automatisering

5.939

- advies

1.473

Opgenomen onder overige bedrijfslasten:

- overig

Totaal bijzondere lasten

2.521

1.788

620

13.529

5.504

22.749

8.504

BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN
De gegevens conform artikel 383 lid 1 titel 9 boek 2 BW zijn vermeld in de toelichting op de vennootschappelijke
winst-en-verliesrekening en gedeponeerd bij het Handelsregister.
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MEDEWERKERS
Overzicht aantal medewerkers per bedrijf (gemiddeld over het jaar in fte):
2010

2009

Voeders Nederland

838

919

Akker- en tuinbouw Nederland

359

376

Voeders en akkerbouw Europa

537

506

Co-producten

102

103

Premix & concentraten

577

437

Mechanisatie

175

168

Detailhandel

380

359

Overige activiteiten

158

176

3.126

3.044

Totaal aantal medewerkers

AFSCHRIJVINGSKOSTEN
De specificatie van de afschrijvingskosten is als volgt:
2010

Afschrijving materiële vaste activa

2009

25.802

25.428

Afschrijving goodwill

8.356

4.145

Afschrijving software

1.662

1.471

Totaal afschrijvingen

35.820

31.044

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
De belangrijkste kosten die onder overige bedrijfskosten zijn opgenomen, hebben betrekking op vracht-, energie-,
onderhoud- en reparatiekosten.
De kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedragen € 7,8 miljoen (2009: € 7,9 miljoen).

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
De specificatie van de financiële baten en lasten is als volgt:
2010

2009

Financiële baten

4.943

4.259

Financiële lasten

-7.289

-8.697

Totaal financiële baten & lasten

-2.346

-4.438

De financiële lasten zijn voornamelijk rente op kortlopende schulden aan kredietinstellingen. De baten hebben
voornamelijk betrekking op rente-inkomsten op leningen aan minderheidsdeelnemingen.

Jaarverslag 2010 Coöperatie Agrifirm U.A.

63

2010

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

BELASTINGEN
De belasting over het resultaat heeft voor € 5,1 miljoen (2009: € 3,7 miljoen; beide een bate) betrekking op
Nederland en voor - € 3,9 miljoen (2009: - € 5,5 miljoen; beide een last) op buitenlandse activiteiten. De effectieve
belastingdruk wijkt af van het nominale tarief in Nederland (25,5%).
Oorzaken:

>>
>>
>>
>>
>>

op het resultaat deelnemingen is de deelnemingsvrijstelling van toepassing;
permanente verschillen tussen de fiscale en bedrijfseconomische grondslagen voor resultaatbepaling;
afwijkende tarieven in het buitenland;
gewaardeerde actieve belastinglatenties van Agrifrm oud;
over sommige verliezen en waarderingsverschillen in Nederland en het buitenland wordt geen latentie
gevormd in verband met onzekerheid omtrent realisatie
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varkenshouder

>> 180 zeugen
>> 1.400 vleesvarkens
>> 25 ha akkerbouw
“Wij zitten met ons gesloten varkensbedrijf in stedelijk gebied.
Uitbreiden kan daardoor niet meer. Bovendien maakt de
gemeente geen haast met herontwikkeling van dit gebied.
Van bedrijfsontwikkeling is bij ons dus nauwelijks sprake. De
coöperatieve gedachte komt uit mijn hart. Agrifirm zie ik als het
verlengstuk van mijn eigen bedrijf. En ik hoop dat dit, ondanks
de schaalvergroting, zo blijft. De belangrijkste opdracht van mijn
coöperatie is kennis ontwikkelen én de voerprijs zo laag mogelijk
houden. Dan zijn ze een prima partner. Omdat de mengvoermarkt in Nederland niet groeit, zal Agrifirm extra rendement in
het buitenland moeten realiseren. Daar slagen ze goed in.”

Frans Oerlemans
Goirle

2010 Toelichting op het geconsolideerde
kasstroomoverzicht
ALGEMEEN
Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht wordt uitgegaan van een vergelijking van beginbalans en eindbalans
(de zogenaamde indirecte methode). Mutaties die niet tot een kasstroom hebben geleid, zoals waardecorrecties,
worden geëlimineerd. Mutaties als gevolg van de verwerving of de verkoop van geconsolideerde deelnemingen
worden opgenomen onder investeringsactiviteiten. De geldmiddelen bestaan uit het saldo van liquide middelen en
kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
De rentebaten en -lasten zijn opgenomen in de kasstroom uit operationele activiteiten. De veranderingen in het
werkkapitaal en de door operationele activiteiten gegenereerde kasstroom leiden per saldo tot een positieve
kasstroom € 74,5 miljoen (2009: € 114,7 miljoen).

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
De investeringsactiviteiten leiden per saldo tot een uitgaande kasstroom van € 24,5 miljoen (2009: € 67,4 miljoen).
Dit is vooral het gevolg van de verwerving van de resterende aandelen van minderheidsaandeelhouders in drie
groepsmaatschappijen en investeringen in materiële vaste activa.

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
In 2010 is voor een bedrag van € 37 miljoen (2009: € 10,9 miljoen) aan langlopende financiering afgelost. Deze
aflossing is het gevolg van het afsluiten van de committed revolving credit facility die een kortlopend karakter heeft
en waarmee langlopende schulden zijn afgelost. In 2010 is € 23 miljoen (2009: € 17,6 miljoen) aan dividend en ledenvoordeel uitbetaald. De fusiepartners hadden een afwijkende systematiek voor het uitbetalen van dividend / ledenvoordeel. Een deel van het dividend is ten goede gekomen aan minderheidsaandeelhouders in een aantal groepsmaatschappijen die dividend hebben uitgekeerd in 2010.

GELDMIDDELEN
Per saldo is er in 2010 sprake van een afname van de geldmiddelen van € 10,1 miljoen tegen een toename van
€ 30,7 miljoen in 2009. De mutatie van geldmiddelen kan als volgt worden verklaard:

2010

2009

Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht
Aanwezige liquide middelen begin van het jaar

18.145

7.713

Aanwezige liquide middelen einde van het jaar

19.941

18.145

Mutatie liquide middelen boekjaar
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1.796

10.432

Kortlopende schulden kredietinstellingen begin van het jaar

101.647

121.947

Kortlopende schulden kredietinstellingen einde van het jaar

113.563

101.647

Mutatie kortlopende schulden kredietinstellingen boekjaar

-11.916

20.300

Afname geldmiddelen

-10.120

30.732

2010 Overige gegevens
STATUTAIRE BEPALINGEN BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 30 van de statuten van Coöperatie Agrifirm U.A. bepaalt dat van het batig saldo van de winst-en-verliesrekening, dat blijkt uit de vastgestelde jaarrekening, een bedrag kan worden gereserveerd. Op voorstel van het bestuur
besluit de ledenraad over de bestemming van het resterende saldo.

VOORSTEL BESTEMMING RESULTAAT 2010
Het bestuur is voornemens de ledenraad voor te stellen niet het gehele resultaat van € 24,7 miljoen toe te voegen
aan het eigen vermogen, maar een gedeelte hiervan groot € 11,0 miljoen, uit te keren aan de leden in de vorm van
Ledenvoordeel (dividend), zie ook de toelichting onder eigen vermogen. Dit voorstel is door de ledenraad in december bekrachtigd en in deze jaarrekening verwerkt.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Begin 2011 heeft Nuscience N.V. met de minderheidsaandeelhouders van Lusai N.V. (een 75% deelneming van
Nuscience N.V.) overeenstemming bereikt omtrent de overname van het 25% belang dat nog niet in bezit is van
Nuscience N.V.
Als gevolg van de fusie is in de loop van 2010 gestart met een organisatorische en juridische herstructurering van
Agrifirm en groepsmaatschappijen. Als gevolg hiervan zullen dochterondernemingen fuseren en zullen soortgelijke
activiteiten binnen de groep organisatorisch en juridisch worden samengevoegd. Deze organisatorische en juridische herstructurering zal pas in het begin van 2011 worden afgerond. Een deel van de activiteiten in Nederland en
het buitenland zal onder de naam Agrifirm gaan opereren. Namen en rechtsvormen van groepsmaatschappijen
kunnen derhalve in de nieuwe situatie die gaat ontstaan in 2011 afwijken van hetgeen opgenomen is in deze jaarrekening.
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CONTROLEVERKLARING
Aan de Ledenraad van Coöperatie Agrifirm U.A. te Apeldoorn,
Accountantsverklaring ex artikel 2:395 lid 2 BW
Opdracht
Wij hebben gecontroleerd of de bijgaande geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Agrifirm U.A. te Apeldoorn
over 2010 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2010 van Coöperatie Agrifirm
U.A. Bij die jaarrekening hebben wij op 15 maart 2011 een goedkeurende controleverklaring verstrekt. Het bestuur
van de coöperatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming
met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2010 van Coöperatie Agrifirm U.A. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de geconsolideerde jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze
controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel is de geconsolideerde jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze
ontleend aan de jaarrekening.
Toelichting
Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent
de financiële positie en de resultaten van de entiteit en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze
controle de geconsolideerde jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening,
waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 15 maart 2011 verstrekte goedkeurende controleverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.
Zwolle, 15 maart 2011
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. A. Verhoeff RA
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Adressen
COÖPERATIE AGRIFIRM U.A.
Boogschutterstraat 1A
7302 HA APELDOORN, Nederland
T +31 88 488 1000
F +31 88 488 1900
www.agrifirm.com
mail@agrifirm.com
Hoofddirectie:
Kees Sijssens, CEO
Ton Loman, COO
Ad Hectors, COO (tot 31 december 2010)
Ad Wals, COO
Joost Helsen, CFO
AGRIFIRM B.V.
Noordeinde 31
7941 AC MEPPEL, Nederland
T +31 522 26 89 11
F +31 522 26 89 30
www.agrifirm.com
info@agrifirm.com
Directeuren: Ton Loman, Ad Wals,
Drees Beekman
VOEDERS NEDERLAND
Cehave Landbouwbelang Voeders B.V.
Poort van Veghel 4949
5466 SB VEGHEL, Nederland
T +31 413 38 22 55
F +31 413 38 20 13
www.voeders.nl
mail@chv-lbb.nl
Directeur: Wim Maaskant
VOEDERS BELGIË
Voeders Van den Berghe N.V.
Industrieweg 18
2280 GROBBENDONK, België
T +32 14 50 07 01
F +32 14 50 07 91
info@chv-vdb.be
Directeur: Adrie Brands
VOEDERS POLEN
Cehave Pasze Sp. z o.o.
64-500 SZAMOTULY
ul. Boleslawa Chrobrego 52, Polen
T +48 61 29 31 970
F +48 61 29 22 369
www.cehave-pasze.pl
biuro@cehave-plasze.pl
Directeur: Otto van der Linden
VOEDERS DUITSLAND
Kofu Tiernahrung GmbH
Danziger Straße 3-5
41460 NEUSS, Duitsland
T +49 2131 181-0
F +49 2131 181-204
www.kofu.de
info@kofu.de
Directeur: Herman ter Haar
STRAHMANN GMBH
Zum Mühlenwerk 3
49406 DRENTWEDE, Duitsland
T +49 4246 9311-0
www.strahmann.de
kontakt@strahmann.de
Directeur: Ad Wals a.i.
VOEDERS HONGARIJE
Kabai Táp Zrt.
4183 KABA, Daróczi major, Pf. 27, Hongarije
T +36 54 461 110
F +36 54 523 033
www.kabaitap.hu
kabaitapzrt@kabaitap.hu
Directeur: András Muzsek
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PRE-MERVO B.V.
Protonweg 10
3542 AJ UTRECHT, Nederland
T +31 30 248 20 60
F +31 30 241 02 34
www.premervo.nl
info@premervo.nl
Directeur: Martin Bolscher

CCL B.V.
NCB-laan 52
5462 GE VEGHEL, Nederland
T +31 413 38 26 33
F +31 413 38 21 41
www.ccl.nl
mail@ccl.nl
Directeur: Ruud Tijssens

NUSCIENCE N.V. / VITAMEX N.V.
Booiebos 5
9031 DRONGEN, België
T +32 9 280 29 71
F +32 9 282 00 27
www.vitamex.com
info@vitamex.com
Directeur: Patrick Keereman

B.V. OLDAMBT
Langeweg 5
9682 XR OOSTWOLD, Nederland
T +31 597 55 13 02
F +31 597 55 17 67
www.oldambt.nl
drogerij@oldambt.nl
Directeur: Eiko Jan Duursema

BONDA’S VEEVOEDERBUREAU B.V.
Weeresteinstraat 43
2182 GR HILLEGOM, Nederland
T +31 252 53 61 36
F +31 252 53 61 37
www.bonda.nl
info@bonda.nl
Directeuren: Ed Brouwer en René Schepens
BONGARDT GMBH
Baerlagweg 103
47475 KAMP-LINTFORT, Duitsland
T +49 2842 9449-0
F +49 2842 9449-44
www.bongardt-gmbh.de
info@bongardt-gmbh.de
Directeur: Gerhard Bongardt
AGERLAND B.V.
Leveroyseweg 9
6093 NE HEYTHUYSEN, Nederland
T +31 475 49 80 80
F +31 475 33 63 64
www.agerland.nl
info@agerland.nl
Directeur: Vincent Roelofs
AGRIFIRM WINKEL B.V.
Boogschutterstraat 1A
7302 HA APELDOORN, Nederland
T +31 88 488 1000
F +31 88 488 1900
www.agrifirm.com
info@agrifirm.com
Directeur: Domien Andela
EXLAN CONSULTANTS B.V.
Poort van Veghel 4949
5466 SB VEGHEL, Nederland
T +31 413 38 21 40
F +31 413 38 21 02
www.exlan.nl
mail@exlan.nl
Directeur: Toon van der Putten
ABEMEC B.V.
Pater van den Elsenlaan 4
5462 GG VEGHEL, Nederland
T +31 413 38 29 11
F +31 413 38 22 94
www.abemec.nl
info@abemec.nl
Directeur: Hans Quint

DEELNEMINGEN:
AGRI RETAIL B.V.
Galvanistraat 100
6716 AE EDE, Nederland
T +31 318 43 20 00
www.boerenbond-welkoop.nl
Directeur: Quintin Dike (tot 31 december 2010)
Directeur: Wouter van der Ley
(met ingang van 1 januari 2010)
AGROVISION B.V.
Teugseweg 18,
7418 AM DEVENTER, Nederland
T +31 570 66 41 11
F +31 570 63 77 56
www.agrovision.nl
Directeur: Karel Heijink
CEFETRA B.V.
Boompjes 40
3011 XB ROTTERDAM, Nederland
T +31 10 400 79 00
F +31 10 201 80 00
www.cefetra.nl
cefetra@cefetra.nl
Directeur: Hugo Stam
HOLLAND MALT B.V.
De Stater 1
5737 RV LIESHOUT, Nederland
T +31 499 42 82 01
www.hollandmalt.com
info@hollandmalt.com
Directeur: Han van der Veen
PLUKON ROYALE GROEP B.V.
Industrieweg 36,
8091 AZ WEZEP, Nederland
T +31 38 376 66 37
www.plukonroyalegroep.nl
Directeur: Peter Poortinga
PROBROED
Zwolseweg17
7142 HE GROENLO, Nederland
T +31 544 47 30 00
www.probroed.com
Directeur: Hans van der Vleuten
SCHOTHORST FEED RESEARCH B.V.
Meerkoetenweg 26
8218 NA LELYSTAD, Nederland
T +31 320 25 22 94
F +31 320 25 50 30
www.schothorst.nl
Directeur: Marcel Hakkaart
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Boogschutterstraat 1A
7302 HA APELDOORN
Nederland
T +31 88 488 1000
F +31 88 488 1900
www.agrifirm.com
mail@agrifirm.com

