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1.

Profiel Agrifirm
Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. is marktleider in Nederland en wereldwijd actief in productie en
toelevering van producten en diensten voor de voeding van dieren en de teelt van gewassen. Al sinds
1892 wordt de coöperatieve oorsprong vertaald in voordeel voor haar klanten en leden. Door de breedte
aan internationale activiteiten, kennis van de sector en innovatiekracht, ontwikkelt Agrifirm vernieuwende
producten en diensten die op het erf van veehouders en telers voordeel opleveren.
Agrarische ondernemers zijn van vitaal belang voor de samenleving en van cruciaal belang voor de
wereldvoedselvoorziening. Ondernemende veehouders en telers zijn zich daarvan bewust en spelen sinds jaar en
dag in op maatschappelijke ontwikkelingen. Reeds vóór 1900 richtten boeren en tuinders de eerste coöperaties
op. Daarmee stonden ze samen sterker in bijvoorbeeld de aan- en verkoop van producten. De rol van de
coöperaties is meegegroeid met de ontwikkelingen in de markt en maatschappij. Daarbij zijn de belangen van de
leden bij Agrifirm doorslaggevend.
MISSIE
Agrifirm is een agrarische coöperatie, wereldwijd actief, met enkel leden in Nederland en als missie:
“Duurzaam waarde genereren voor haar leden”
Dit doet Agrifirm door:

> Het ondersteunen van klanten met het aanbieden van duurzame en winstgevende producten en concepten
waarmee veehouders en telers de beste resultaten kunnen realiseren.

> Het creëren van waardegroei van de onderneming, die deels wordt doorgegeven aan de leden van de
coöperatie middels coöperatieve winstdeling (Ledenvoordeel en Ledenkorting).
Vanuit Agrifirm Group wordt met diverse dochterondernemingen en deelnemingen, in het binnen- en buitenland,
waarde gecreëerd voor de leden, klanten, ondernemingen en voor de medewerkers. Dit geeft de mogelijkheid tot
winstuitkering aan de leden.
BEDRIJFSPRINCIPES
Voor veehouders en telers is Agrifirm dé betrokken specialist die met vernieuwende producten, concepten en
diensten de klanten ondersteunt, zodat zij de beste resultaten behalen. Om dit te realiseren handelt Agrifirm
volgens drie leidende bedrijfsprincipes. Deze geven richting aan alles wat Agrifirm doet en zorgen voor een
optimale aansluiting op de wensen en behoeften van veehouders en telers.
Passie voor ons vak
Als er één aspect is dat Agrifirm met klanten verbindt, is het de passie voor ons vak. Ook is Agrifirm trots op de
bedrijven in de agrarische sectoren. De medewerkers van Agrifirm kenmerken zich door professionele kennis en
grote betrokkenheid bij het vak van veehouders en telers. Zij doen met plezier net dat stapje extra om de beste
service en resultaten voor haar klanten te realiseren.
Altijd scherp blijven
Succesvol ondernemen vereist continue alertheid op nieuwe ontwikkelingen, kansen, kwaliteit, opbrengsten en
kosten. Dat geldt voor veehouders en telers en evenzo voor Agrifirm. Daarom geldt: altijd scherp blijven.
Werken aan morgen
Agrarische ondernemers kijken niet alleen naar vandaag, maar juist ook naar de toekomst, vaak over generaties
heen. Dit vraagt om visie, kennis en expertise. Agrifirm kijkt ook vooruit en werkt samen met klanten en
ketenpartners aan innovatieve en duurzame oplossingen waarmee klanten ook “morgen” succesvol kunnen
ondernemen.
AMBITIE
Agrifirm wil in de Nederlandse markt, zowel in omzet als in beleving, de leidende marktpositie verder 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.
Agrifirm is actief in vier kernactiviteiten: mengvoer, akker- en tuinbouw, co-producten en specialiteiten. Als motor
voor kennisontwikkeling en productinnovatie is er een professioneel kennis- & innovatiecluster. Daarnaast is
Agrifirm actief met een aantal servicebedrijven en deelnemingen.
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2.

Kerncijfers
(alle bedragen zijn in miljoenen euro’s tenzij anders vermeld)

2014

2013

2012

2011

2010

2.359
26,9
1,1%
-11,7

2.532
33,3
1,3%
-

2.436
18,5
0,8%
-

2.272
23,5
1,0%
-6,0

1.983
37,2
1,9%
-22,7

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

15,2
-9,0

33,3
-7,6

18,5
-7,9

17,5
-6,7

14,5
-2,4

Resultaat voor belastingen
Resultaat deelnemingen
Netto resultaat

6,2
0,7
3,1

25,7
4,9
20,4

10,6
16,9
21,1

10,8
5,6
10,0

12,1
13,6
24,7

331,5
116,8
448,3

366,1
146,0
512,1

352,4
263,2
615,6

372,2
176,1
548,3

369,1
150,2
519,3

388,5
15,5
44,3
448,3
51,6%

393,2
17,4
101,5
512,1
48,6%

382,4
24,4
208,8
615,6
42,7%

367,4
17,6
163,3
548,3
45,7%

367,8
30,9
120,6
519,3
48,5%

35,4
36,6

56,6
31,7

53,4
28,9

32,3
28,0

35,6
27,5

60,9

110,8

8,7

4,1

74,5

14,0

12,8

13,3

9,5

21,4

2.999

2.956

3.106

3.028

3.126

Mengvoeders
Co-producten
Premixen & concentraten
Totaal diervoeding
Granen, aardappelen, uien en peen
Kunstmeststoffen
Totaal plantaardig

4.248
2.371
461
7.080
612
430
1.042

4.109
2.508
442
7.059
688
377
1.065

4.155
2.217
414
6.786
617
374
991

4.135
2.230
352
6.717
663
391
1.054

4.326
2.229

Totaal afzetvolume
Gewasbeschermingsmiddelen (in € miljoen)

8.122
131,7

8.124
119,8

7.777
116,5

7.771
119,5

7.622
104,9

Omzet en resultaat
Netto-omzet
Operationeel bedrijfsresultaat (exclusief bijzondere lasten)
Operationeel bedrijfsresultaat als % van de omzet
Bijzondere lasten

Netto activa
Vaste activa
Netto werkkapitaal
Totaal netto activa

Financiering
Groepsvermogen
Voorzieningen
Netto schuld
Totaal financiering
Groepsvermogen in % van totaal vermogen

Investeringen
Investeringen vaste activa
Afschrijvingen vaste activa

Kasstroom
Kasstroom uit operationele activiteiten

Ledenuitkeringen
Ledenvoordeel / Ledenkorting 1)

Personeel
Aantal medewerkers ultimo jaar (in FTE)

Afzet (x 1.000 ton)

1)
2)
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2)

6.555
691
376
1.067

3.

Verslag van de raad van commissarissen
De raad van commissarissen vormt een personele unie met het bestuur van de Koninklijke Coöperatie Agrifirm
U.A. De raad bestond op 31 december 2014 uit de volgende personen:
Dhr. T.P. Koekkoek uit Almkerk (voorzitter)
Dhr. A.A.J.M. Kamp uit Raamsdonk (vicevoorzitter)
Dhr. A.J.C.M. Görtz uit Baarlo (lid)
Mw. R.T. Koopmans-Van Dalen uit Oosterwolde (lid)
Dhr. A.M.M. Lammers uit Bavel (extern lid)
Dhr. J.T.P.M. Rooijakkers uit Dalfsen (extern lid)
Dhr. M.G. Scholtens uit Luttelgeest (lid)
Dhr. A.C.M. Smits uit Wilbertoord (lid)

>
>
>
>
>
>
>
>

aftredend en niet herkiesbaar in 2018
aftredend en herkiesbaar in 2016
aftredend en niet herkiesbaar in 2017
aftredend en herkiesbaar in 2015
aftredend en niet herkiesbaar in 2017
aftredend en niet herkiesbaar in 2016
aftredend en herkiesbaar in 2018
aftredend en herkiesbaar in 2018

In 2014 zijn dhr. T.P. Koekkoek en dhr. M.G. Scholtens voorgedragen voor een volgende termijn. De ledenraad
heeft unaniem ingestemd met deze voordracht en de herkiesbare commissarissen herbenoemd.
Voor de in 2013 ontstane vacature heeft de voordrachtscommissie, na een uitgebreide sollicitatieprocedure,
dhr. A.C.M. Smits uit Wilbertoord (Noord-Brabant), ondernemer in onder andere de varkenshouderij, akkerbouw,
biovergisting en bijproducten, voorgedragen om de rol van commissaris op zich te nemen. De ledenraad heeft
unaniem, bij acclamatie, ingestemd met deze voordracht.
In het volgende schema zijn de (neven)functies van de commissarissen weergegeven.
Commissaris

Rol

Beroep

Nevenfuncties

Dhr. T.P. (Theo)

Voorzitter

Agrarisch ondernemer

>
>
>

Koekkoek

akkerbouw /
pluimveehouderij

Lid bestuur Nationaal Coöperatieve Raad
Lid raad van toezicht Stichting Achmea Rechtsbijstand
Voorzitter raad van commissarissen Rabobank Altena,
kringvoorzitter ZuidWest

Dhr. A.A.J.M. (Arian)

Vicevoorzitter

Kamp
Dhr. A.J.C.M. (Ton)

Lid

>

Lid raad van commissarissen Rabobank Nederland

>

Bestuurslid vakgroep varkens LLTB

Lid raad van commissarissen DOC Kaas BV

melkveehouderij

>
>

Gepensioneerd, voorheen:

>

Commissaris bij Gezondheidsdienst voor Dieren BV

>
>

Voorzitter raad van toezicht Stichting Rosengaerde

>

Voorzitter poolcommissie consumptieaardappelen gangbaar

Agrarisch ondernemer
varkenshouderij

Lid

Koopmans–van Dalen
Dhr. A.M.M. (Ton)

Lid algemeen bestuur CDA

Agrarisch ondernemer
melkveehouderij

Görtz
Mw. R.T. (Rieneke)

>

Extern lid

Lammers

Agrarisch ondernemer

Lid ledenraad Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland

Vicevoorzitter raad van
bestuur en CFO Vion Food
Group

Dhr. J.T.P.M. (Jan)

Extern lid

Rooijakkers

Gepensioneerd, voorheen:
Algemeen directeur

Adviseur en coach

Twence BV
Dhr. M.G. (Marcel)

Lid

Agrarisch ondernemer

Scholtens

akkerbouw

Dhr. A.C.M. (Teun) Smits

Agrarisch ondernemer

Lid

Agrico

>

Geen

landbouw / varkenshouderij

Op 25 maart 2014 is de jaarrekening 2013 door de ledenraad vastgesteld. Decharge werd verleend aan de raad
van commissarissen van Agrifirm Group BV voor het gehouden toezicht alsook aan de hoofddirectie van Agrifirm
Group BV én aan het bestuur van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. voor het gevoerde beleid.
In 2014 heeft Agrifirm haar strategische beleidslijnen, die zijn vastgelegd in het Strategisch Plan 2014-2016
‘Agrifirm in 2016 het beste bedrijf in onze markt’, verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Daaruit is een
herschreven visie voortgekomen, met als titel: ‘Focus en Versnelling’. Kern van de strategie is verdere focus op
kernactiviteiten en versnelling van diverse verbeterprocessen. Dit is nodig omdat in meerdere markten (nog) niet
het resultaat wordt gerealiseerd dat nodig is om voldoende toegevoegde waarde voor de leden te genereren.
De aanscherping is door de raad van commissarissen en de ledenraad besproken en vastgesteld. Daarmee zal
Agrifirm zich scherper en slagvaardiger in de markt positioneren en ontwikkelen.
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De raad van commissarissen vergaderde in 2014 11 keer. Een aantal vergaderingen was zonder aanwezigheid
van de hoofddirectie. Ieder kwartaal is de financiële rapportage met de hoofddirectie besproken. Andere
belangrijke onderwerpen waren naast potentiële acquisities en desinvesteringen, ook de strategische positie
bepaling, de performance van de Feed Europe bedrijven en de herstructurering van Co-products. Op
verschillende plaatsen in de organisatie is door de hoofddirectie indringend bijgestuurd.
In de directie van Feed Nederland werden door de hoofddirectie aanpassingen doorgevoerd. Dit is uitgebreid
besproken en geëvalueerd met de raad van commissarissen.
In 2014 is een werkbezoek gebracht aan de fabriek in Drachten. De commissarissen spraken daar met het
productiemanagement en met het verkoopmanagement rundvee over de ontwikkelingen in de rundveehouderij in
het algemeen.
Binnen de raad van commissarissen zijn de volgende commissies actief: een remuneratie-, een voordrachts- en
een auditcommissie:
> De remuneratiecommissie bestaat uit dhr. T.P. Koekkoek (voorzitter van de commissie),
dhr. A.M.M. Lammers, dhr. A.A.J.M. Kamp en dhr. J.T.P.M. Rooijakkers. Deze commissie heeft als taak de
voorbereiding van de besluitvorming over het bezoldigingsbeleid en de individuele bezoldigingen voor leden
van de hoofddirectie. De remuneratiecommissie is enkele malen bij elkaar geweest om het functioneren en de
beloning van de hoofddirectie te bespreken. Besluiten hieromtrent zijn door de voltallige raad van
commissarissen genomen.
> In de voordrachtscommissie hadden zitting dhr. T.P. Koekkoek (voorzitter van de commissie) en
dhr. A.A.J.M. Kamp namens de commissarissen. Daarnaast hebben zitting twee leden vanuit de ledenraad en
één lid vanuit de centrale ondernemingsraad van Agrifirm. De voordrachtscommissie heeft als taak om bij
nieuwe benoemingen en herbenoemingen in de raad van commissarissen een advies uit te brengen aan de
ledenraad. De commissie heeft afgelopen jaar een aantal keren vergaderd en onder andere gesprekken
gevoerd met de her te benoemen kandidaten. Daarnaast is een profiel opgesteld om te komen tot de juiste
kandidaat voor de ontstane vacature. In de loop van het jaar zijn met meerdere kandidaten voor deze
vacature gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot een voordracht en benoeming van dhr. A.C.M. Smits.
> In de auditcommissie hebben zitting dhr. A.M.M. Lammers (voorzitter van de commissie), dhr. M.G. Scholtens
en dhr. A.A.J.M. Kamp. De auditcommissie heeft voorbereidende taken met betrekking tot de juistheid en
volledigheid van de financiële verslaggeving, de administratie en interne controlesystemen, risicobeheersing,
de naleving van wet- en regelgeving evenals de benoeming en werkwijze van de externe accountant. De
auditcommissie heeft diverse keren vergaderd met en zonder aanwezigheid van de externe accountant.
Tijdens deze vergaderingen is tevens gesproken over de financiële gang van zaken en automatisering.
De raad van commissarissen heeft, in de vergadering van 2 maart 2015, in het bijzijn van de externe accountant,
kennisgenomen van het financiële resultaat over 2014. Met de hoofddirectie en de externe accountant is
wederom uitgebreid stil gestaan bij de diverse onderdelen van Agrifirm, hun prestatie en de geïmplementeerde
verbeterprocessen.
2014 is een jaar geweest van grote verschillen in financiële en algemene zin binnen de bedrijven van onze leden
en binnen Agrifirm. Ondernemen, zowel op onze agrarische bedrijven als binnen Agrifirm, betekent elke dag
scherp zijn, risico’s managen en ingrijpen wanneer dat nodig is. Er zijn binnen Agrifirm verdere stappen gemaakt
richting de toekomst. Dit kunnen we alleen samen! Samen met de ledenraad, de hoofddirectie én samen met alle
medewerkers bij alle bedrijven in binnen- en buitenland. De hoofddirectie en de raad van commissarissen hebben
daarbij ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid gehandeld.
Als coöperatie zit samenwerking in onze genen. Dat samenwerken heeft ons gebracht waar we nu staan: een
krachtig, solide bedrijf dat toonaangevend dagelijks actief is voor onze leden. Dat samenwerken zal ons verder
helpen om het nog beter, nog innovatiever, nog scherper te doen en nog meer voor onze leden het verschil te
maken.
Wij zijn dank verschuldigd aan alle leden, klanten, medewerkers en hoofddirectie die ieder op hun manier aan de
prestaties van 2014 hebben bijgedragen!
Apeldoorn, 2 maart 2015
Raad van commissarissen Agrifirm Group BV
T.P. Koekkoek
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4.

Verslag van de hoofddirectie
Aanscherping strategie in 2014 schept kansen voor groei
De strategie van de Agrifirm is in 2014 aangescherpt. Meer dan voorheen ligt de nadruk op de kernactiviteiten
binnen de vier divisies Mengvoer, Akker- en tuinbouw, Co-producten en Specialiteiten. De focus op de
kernactiviteiten maakt het mogelijk in 2015 en de jaren die volgen te groeien in deze divisies, binnen Nederland,
Europa en in de divisie Specialiteiten ook wereldwijd.
De herijking van de strategie maakte meerdere aanpassingen in de organisatie van Agrifirm nodig. Deze
incidentele kosten veroorzaken dat het netto resultaat over 2014 op een laag niveau uitkomt. Het operationele
resultaat en de sterke vermogenspositie van Agrifirm, maakte het mogelijk om het Ledenvoordeel 2014, dat leden
opbouwen over hun omzet bij Agrifirm Feed, Agrifirm Plant en deels Agrifirm Co-producten, te verhogen van
0,50% vorig jaar naar 0,65% dit jaar. De ledenraad stemde in december 2014 unaniem in met dit voorstel. Samen
met de Ledenkorting keert Agrifirm € 14 miljoen uit aan haar leden.
Onderdeel van de nieuwe strategie is de scherpere positionering van Agrifirm. De campagne ‘mede mogelijk
maken’ is daarvoor opgezet en uitgerold. In Nederland rijden ondertussen meer dan 100 vrachtauto’s voorzien
met afbeeldingen van de kwaliteitsproducten uit de land- en tuinbouw. Ook in België, Polen en Hongarije werd
deze campagne succesvol geïntroduceerd. Tijdens EuroTier 2014, de grootste veehouderijbeurs van Europa
gehouden in Hannover, kreeg deze campagne veel waardering van de bezoekers.
Agrifirm kreeg ook waardering in een onafhankelijk onderzoek naar de aantrekkelijkheid van bedrijven op de
arbeidsmarkt. Onder studenten bleek Agrifirm de meest aantrekkelijke organisatie in de sector te zijn waar men
na de studie aan het werk zou willen gaan.
De ledenbedrijven Agrifirm Feed en Agrifirm Plant wisten beide het marktaandeel te vergroten. Enerzijds door het
werven van nieuwe klanten, maar ook door realisatie van een hogere afzet bij (deel)klanten. Agrifirm Plant
profiteerde ook van het lange groeiseizoen dat 2014 kenmerkte. In de veehouderij is de financiële ruimte op
varkens- en legpluimveebedrijven minimaal door aanhoudend lage prijzen voor vlees en eieren. In de
plantaardige sectoren staan de inkomens in de bloembollen al langer onder druk, terwijl de prijzen in de fruitteelt
zich, mede door internationale spanningen, dramatisch ontwikkelden.
Toch wisten beide bedrijven goede financiële resultaten te boeken. Agrifirm Plant presteerde beter dan vorig jaar.
Het resultaat van Agrifirm Feed kwam aan het einde van het jaar onder druk te staan door de gevolgen van het
uitbreken van vogelgriep. Dat bracht hoge kosten met zich mee door aanpassingen in logistiek, productie en
bedrijfshygiëne.
Hoewel de financiële resultaten bevredigend waren, is in de nazomer van 2014 een aanpassing doorgevoerd in
de leiding van Agrifirm Feed. Verschil van inzicht over de wijze waarop de strategie moest worden doorgevoerd,
lag aan dit besluit ten grondslag.
Agrifirm staat voor innovatie. Dit heeft geresulteerd in diverse productinnovaties die Agrifirm Plant en Agrifirm
Feed introduceerden voor klanten. In de aanpak Ruwvoer Totaal blijkt de kracht van de synergie tussen de
bedrijven. Samen met Agrifirm Exlan ontwikkelden de bedrijven een aanpak voor de huidige mineralen
problematiek op veehouderijbedrijven. Een hogere gewasopbrengst is daarbij een uitgangspunt en daarvoor
levert Agrifirm Plant veel kennis.
Om de mest- en mineralenproblematiek te helpen oplossen, is Agrifirm ook één van de trekkers in het
Mestinvesteringsfonds. In 2014 werden daarin drie projecten goedgekeurd.
Binnen de Feed Europa bedrijven genereerden de bedrijven in Polen, Hongarije, Servië en België een positief
operationeel resultaat. In Polen en Hongarije was sprake van incidentele debiteurenproblemen. Dat leidde tot het
treffen van aanvullende voorzieningen. In België kent Agrifirm een afnemend aantal pluimveehouders met
eiercontracten. Door lage eierprijzen en relatief hoge voerprijzen werd daarop in 2014 verlies geleden door
Agrifirm Belgium. Aan het eind van 2014 verbeterde die situatie. In de strategie is vastgelegd dat deze contracten
worden afgebouwd. Na 2016 zullen de contracten nagenoeg geheel zijn afgebouwd en zal Agrifirm Belgium
alleen nog produceren voor de vrije voermarkt.
Agrifirm Deutschland is per 1 januari 2015 gesplitst in een feed-bedrijf en een plant-bedrijf. Daarvoor is de
organisatie opnieuw ingericht zodat beter kan worden gestuurd op kosten en opbrengsten. Voor deze
reorganisatie werden de noodzakelijke voorzieningen getroffen.
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BV Oldambt, de drogerij-activiteiten binnen Agrifirm, is in 2014 opgenomen in de Europese mengvoerdivisie. Het
bedrijf kende een prima jaar. Het kon, dankzij de hoge gras- en luzerneopbrengsten, veel drogen en wist
daarmee een goed financieel resultaat te boeken.
Nuscience, wereldwijd actief in speciaalvoeders, kende een goed jaar. Het positieve resultaat kwam tot stand
door een bijdrage vanuit alle activiteiten, inclusief de acquisities van de laatste jaren. Daarmee staat het bedrijf
zeer stevig en kan het, mede op basis van enkele forse investeringen in productielocaties in België en China, de
komende jaren sterk doorgroeien. In Novi-Mix (Servië) is dit jaar het belang uitgebreid van 51% naar 100%.
Binnen de divisie Co-producten moest in 2014 hard worden ingegrepen. Sterk veranderende
marktomstandigheden lagen hieraan ten grondslag. Belangrijkste oorzaak ligt in het gewijzigde prijsbeleid van de
aanbieders van droge en natte bijproducten, waardoor deze producten prijstechnisch moeilijker te verkopen zijn
aan de veehouderijbedrijven. Tevens is sprake van het aanbieden van deze producten in een zogeheten
tenderverkoop, wat prijsopdrijvend werkt.
De veranderende situatie leidde tot verkoop van de activiteiten van James & Son in het Verenigd Koninkrijk. Ook
de activiteiten in Duitsland zijn beëindigd. De hele organisatie is fors afgeslankt om kostenbesparingen te
realiseren. In Frankrijk, Roemenië en Bulgarije werden bevredigende resultaten geboekt. Nu de markt zich wat
lijkt te stabiliseren, dan wel te normaliseren, staat de organisatie klaar om in 2015 betere resultaten te behalen.
Een nauwe samenwerking met de feed-bedrijven helpt hierbij als het gaat om een doelgerichte klantbenadering.
Het adviesbureau Agrifirm Exlan maakt, samen met het Agrifirm Innovatie Center en het laboratorium
NutriControl, deel uit van het nieuw gevormde kenniscluster. Een combinatie die garant staat voor innovatie en
kennisontwikkeling. Zowel Agrifirm Exlan als NutriControl behaalden een positief resultaat.
Binnen Agrimec, het bedrijf waar Abemec onderdeel van is, loopt de samenwerking met BayWa uitstekend. Dit
levert op meerdere terreinen, waaronder verkoop van onderdelen en tweedehands tractoren, voordeel op. Toch
stond het resultaat onder druk vanwege de terughoudendheid van de ondernemers bij het investeren in tractoren
en werktuigen. Druk op de boereninkomens ligt aan deze terughoudendheid ten grondslag.
Agri Retail is in 2014 een 100% dochter van Agrifirm geworden. In deze verwerving is vastgelegd dat Welkoop als
enige formule zal worden gebruikt. Dat geeft ruimte om een eenduidige strategie te ontwikkelen voor een krachtig
Welkoop-merk met bijhorende winkels. Zowel Agri Retail als Agrifirm Winkel BV wisten een goed financieel
resultaat neer te zetten.
De deelneming in Holland Malt is in 2014 verkocht aan Bavaria. Het afstoten van minderheidsbelangen is
opgenomen in het Strategisch Plan. Door de vorming van Holland Malt is een belangrijke doelstelling voor de
graantelers gerealiseerd, namelijk het creëren van duurzame afzet voor brouwgerst en het realiseren van extra
graanopslag. Holland Malt kende echter een laag rendement. Op de verkoop van Holland Malt is een boekverlies
geleden. Echter, het kapitaal dat vrij kwam, kan ingezet worden voor behalen van een hoger rendement in de
groeiende kernactiviteiten. De overige deelnemingen realiseerden een goed resultaat.
Voor Agrifirm was 2014 een overgangsjaar, waarin de strategie werd aangescherpt en de nodige aanpassingen
daarvoor werden doorgevoerd. Dat leidde tot aanzienlijke incidentele lasten, die het netto resultaat, sterk drukten.
Operationeel draaide Agrifirm goed! De solvabiliteit en liquiditeit hebben zich wederom positief ontwikkeld.
Agrifirm heeft een sterke balans, mede door de maatregelen die zijn genomen ter reducering van het werkkapitaal
en de focus op de core business.
Hiermee staat Agrifirm klaar voor een ambitieus 2015. Een jaar waarin groei te zien zal zijn, in zowel
bedrijfsactiviteiten alsook in winstgevendheid. Dit zal mede gerealiseerd gaan worden door blijvende aandacht
voor investeringen in kwaliteit, stabiliteit en medewerkers. De investeringen in de bedrijven zullen met name
toezien op efficiëntie en verdere verbetering van de bedrijfsuitoefening. Als internationale organisatie wil Agrifirm
dé werkgever in de sector zijn. Hiertoe zal de ingezette lijn om een professionele toonaangevende organisatie te
willen zijn voor haar medewerkers, worden voortgezet. De volatiliteit in de sector, maakt dat resultaten van onze
afnemers en dus ook die van Agrifirm, onder druk staan. Fluctuerende grondstofprijzen alsook fluctuaties in de
opbrengstprijzen voor onze afnemers, tezamen met een veranderde wereldmarkt waar vraag en aanbod
verschuiven, vragen continue aandacht en snel reageren. Mede gezien de sterke financiële positie ziet Agrifirm
het jaar 2015 positief tegemoet.
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De missie van Agrifirm is helder: Duurzaam waarde genereren voor haar leden. Het versterken van de
ondernemingen van onze klanten en leden heeft topprioriteit. Agrifirm zet zich in voor hun succes! Dit succes
wordt mede mogelijk gemaakt door Agrifirm!
De hoofddirectie spreekt haar waardering en dank uit naar alle Agrifirm medewerkers voor de geleverde prestatie
in het dynamische jaar 2014.
Apeldoorn, 2 maart 2015
Hoofddirectie Agrifirm Group BV
A. Loman
J.G.J. Vessies
J. Helsen
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Voorzitter (CEO)
Financieel directeur (CFO)
Operationeel directeur (COO)
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5.

Dochterondernemingen Agrifirm
Agrifirm bestaat uit werkmaatschappijen die nationaal en internationaal werken. Er zijn ondernemingen actief in
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Hongarije, Polen, Oekraïne, Servië, Roemenië, Bulgarije,
Rusland, Brazilië en China. Hieronder staat de ontwikkeling in 2014 per onderneming beschreven.

5.1 Ledenbedrijven
AGRIFIRM FEED
Een innovatieve partner voor de veehouder, met betere resultaten op het boerenerf.
Door het vergroten van het marktaandeel in alle diersectoren versterkte Agrifirm Feed in 2014 haar positie als
marktleider in de Nederlandse diervoederindustrie. Een aanzienlijke klantenwinst werd gerealiseerd door een
organisatie brede focus op constante voerkwaliteit, innovatie, het vergroten van de commerciële slagkracht en
beter delen van kennis. De financiële resultaten van Agrifirm Feed waren bevredigend.
Ontwikkelingen in de grondstoffenmarkt hadden in 2014 een grote invloed op de inkomenspositie van de
veehouders. Grote wereldwijde oogsten en daardoor stijgende voorraden resulteerden in een aanzienlijke daling
van de prijzen van de belangrijkste veevoedergrondstoffen. Door bewuste keuze voor inkoopcontracten met een
relatief korte termijndekking, heeft Agrifirm Feed de daling snel kunnen doorberekenen in de verkoopprijzen voor
klanten. De technische resultaten op het boerenerf zijn opnieuw verbeterd door continue aandacht voor
productverbetering en nauwe samenwerking tussen de veehouder en de buitendienst van Agrifirm Feed.
Ondanks de lagere voerkosten en de goede technische resultaten, stonden de financiële saldi in met name de
legpluimveehouderij en varkenssector flink onder druk. Hierdoor moest Agrifirm Feed veel aandacht besteden
aan debiteurenbeheer.
De melkveesector bereidt zich voor op 1 april 2015, het moment waarop de melkquotering zal verdwijnen.
Agrifirm Feed speelt hierop in door aandacht te besteden aan de thema’s levensduur, voerefficiëntie en
ruwvoerproductie. Recent is het nieuwe ruwvoerconcept Ruwvoer Totaal gelanceerd. Een samenwerking tussen
Agrifirm Feed, Agrifirm Plant en Agrifirm Exlan. Vanuit de specifieke bedrijfssituatie van de melkveehouder wordt
hiermee een concreet plan uitgestippeld voor de voeding van plant en dier. Binnen Ruwvoer Totaal passen
bekende concepten zoals PensEfficiënt, WeideKompas en het recent geïntroduceerde concept Gemengd Voeren
2.0.
In de varkenssector blijft de liquiditeitspositie bij een deel van de varkenshouders zorgwekkend. In nauwe
samenwerking met de ondernemer en zijn medewerkers, blijft Agrifirm Feed zich richten op het verbeteren van de
technische resultaten. Het nieuwe product Robustior voor vleesvarkens leverde hieraan een belangrijke bijdrage
en wordt inmiddels op veel vleesvarkensbedrijven ingezet. Onder het motto ‘meten is weten’ kunnen we met
behulp van ontwikkelde rekenmodules zoals Voerwinst, Sow Control en Big Control, behulpzaam zijn bij het in
kaart brengen van de resultaten en daar gezamenlijk verbeteracties aan verbinden.
Ondanks een verbeterde eierprijs en lagere voerprijs, stonden de saldi in de legpluimveehouderij nog steeds sterk
onder druk. Met concepten als Vigor, Scala en Soliq blijft Agrifirm Feed zich richten op diergezondheid en
rendement. Dit heeft in 2014 geresulteerd in een significante klantenwinst. Ook in de vleeskuikensector is onze
marktpositie aanzienlijk verbeterd door een sterke focus op constante voerkwaliteit en het aantrekken van
commercieel talent in de buitendienst.
Door de schaalgrootte, een efficiëntere organisatie en de geografische ligging van de productielocaties, welke alle
gelegen zijn aan groot vaarwater, is Agrifirm Feed in staat een lage kostprijs te realiseren. Een basisvoorwaarde
om veehouders voordeel te bieden ten opzichte van andere leveranciers in een krimpende mengvoermarkt.
Op de locatie Drachten is in 2014 geïnvesteerd in uitbreiding van de capaciteit voor rundveevoeders,
vooruitlopend op de verwachte groei van de afzet in 2015. Investeringen met als doel de efficiëntie en
productkwaliteit verder te verbeteren staan gepland voor de locaties Veghel en Wanssum. In Oss lopen
verbeteringsacties om de productkwaliteit te verhogen en het energieverbruik te verlagen.
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Het uitbesteden van de productie van biologische mengvoeders per 1 oktober 2014 heeft een aanzienlijke
kostenbesparing opgeleverd. De markt voor biologische melk, vlees en eieren blijft zich positief ontwikkelen.
Agrifirm Feed blijft zich met ambitie inzetten voor deze sector.
Tevens heeft de uitbesteding van de transportactiviteiten per 1 januari 2014 geleid tot kostenbesparingen.
Agrifirm Feed heeft ambitieuze doelstellingen en wil daarmee het marktaandeel in de Nederlandse
mengvoedermarkt de komende jaren verder vergroten. Om deze ambities waar te maken, zal Agrifirm Feed zich
blijven onderscheiden door altijd het belang van de veehouder voorop te stellen, waarbij onderwerpen als
hoogkwalitatief voer, veel praktijkkennis en marktgerichte innovaties centraal staan. In de nieuwe
organisatiestructuur werken de innovatiemanagers van het Agrifirm Innovation Center nauw samen met de
buitendienst van Agrifirm Feed. De innovatiemanagers kunnen snel inspelen op veranderende markten, wet- en
regelgeving alsook vragen uit het veld. Hierdoor wordt het maximale rendement behaald ten behoeve van de
veehouder.
De samenwerking met de zusterbedrijven Agrifirm Plant, Agrifirm Exlan, BV Oldambt en Agrifirm Co-products
(Bonda) is verder geïntensiveerd, met als doelstelling onze veehouders verder te ontzorgen en een optimale
dienstverlening te bieden.
Agrifirm Feed is een actieve speler in de Secure Feed organisatie, een onafhankelijke stichting die zich richt op
het borgen van de veiligheid van alle grondstoffen voor de veehouderij. Dit betreft een basisvoorwaarde voor de
Nederlandse veehouderij om op een duurzame wijze verder te kunnen groeien en de belangrijke exportpositie te
waarborgen.
Ook in andere sectoren werkt Agrifirm Feed nauw samen met ketenpartners om kwaliteit van eindproducten te
borgen en in te spelen op de wensen van consument en retailsector. De verwachting is dat deze trend zich zal
voortzetten, met als belangrijke thema’s, dierenwelzijn, diergezondheid en duurzaamheid.
De dierlijke productiesector professionaliseert snel. Schaalvergroting zal zich voortzetten. Dit betekent dat
producten en diensten steeds kritischer worden beoordeeld. Training, begeleiding en ontwikkeling van de huidige
medewerkers en het werven van nieuw talent om aan deze stijgende eisen te voldoen, is daarbij een speerpunt.
Joost Helsen, directeur (a.i.) Agrifirm Feed:
“We hebben in 2014 een belangrijke basis gelegd voor de verdere groei van Agrifirm Feed. We zijn er van
overtuigd dat we, door ons samen te richten op het resultaat op het boerenerf, onze leidende marktpositie verder
uit kunnen bouwen.”

AGRIFIRM PLANT
Bedrijf staat stevig in de markt, nieuwe kansen worden opgepakt.
Agrifirm Plant kende een voorspoedig jaar waarin het zich een betrouwbare partner toonde voor de telers.
Ingezette verbeter- en reorganisatietrajecten leverden resultaat op en leidden tot klantenwinst. Een niet te
beïnvloeden factor in 2014 was het lage niveau van de prijzen die telers voor hun producten ontvingen. De
graanprijzen daalden sterk. De prijzen voor uien en aardappelen waren extreem laag. De vooruitzichten voor de
fruitsector waren reeds matig maar de boycot van Rusland had een groot negatief effect op de prijzen.
Het groeiseizoen van 2014 begon vroeg en liep lang door. Een gevolg daarvan was een hoger
meststoffengebruik voor de gewassen. In de grasteelt bij voornamelijk veehouders, waarvoor Agrifirm Plant ook
de meststoffen verzorgt, werd minimaal één snede extra gewonnen. Door de toename van de
verwerkingscapaciteit van organische mest, lag het aanbod daarvan lager dan in 2013.
Op de locaties in Utrecht en Langeweg worden de meststoffen verpakt en geblend. Agrifirm Plant realiseerde een
hogere meststoffenafzet dan vorig jaar. De beschikbaarheid van meststoffen was dit voorjaar erg krap als gevolg
van de wereldwijde vraag. Door de goede inkooppositie van Agrifirm Plant ondervonden de telers geen
leveringsproblemen.
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Opvallend was de sterke stijging van de maatmeststoffen Top line. Een ontwikkeling die Agrifirm Plant initieerde.
Met deze maatmeststoffen is het aanbod van de mineralen nog beter af te stemmen op de behoefte van een
gewas. Dat voorkomt verliezen.
Als toonaangevende partij is Agrifirm Plant betrokken bij de maatschappelijke discussie rondom duurzame
landbouw en bollenteelt. Deze betrokkenheid komt tot uiting in verantwoorde advisering en innovatieve
technieken.
De omzet van gewasbeschermingsmiddelen steeg. Deels door een groeiseizoen met een hogere ziektedruk,
klantenwinst alsook het realiseren van een hoger aandeel van de aankoop bij deelklanten.
Agrifirm Plant levert vanuit het motto ‘efficiënt als het kan, spoed als het moet’. Dit houdt in dat de bulk van de
afzet wordt geleverd vanuit gespecialiseerde opslag of verwerkingsbedrijven. Mocht er met spoed geleverd
moeten worden, dan kan dat vanuit regionale distributiecentra. In 2014 was sprake van een lichte toename van
het aantal spoedbestellingen. Oorzaak hiervan is enerzijds sluiting van lokale vestigingen, anderzijds omdat telers
vertrouwen op dit systeem en hun voorraden beperken.
Het door Agrifirm Plant geïntroduceerde ‘Af erf-concept’ (graan afhalen van het boerenerf) is in 2014 verder
uitgebouwd. In Flevoland bewees dit systeem in 2013 al haar toegevoegde waarde en die trend heeft zich daar
doorgezet alsook bij locaties buiten Flevoland. De locatie Graansloot in Kampen is volledig ingericht. Door de
realisatie van fase 2 kan een totaal van 130.000 ton granen worden opgeslagen. De kwaliteit van het graan was
goed.
Conform de ingezette lijn zal Agrifirm Plant het aantal vestigingen afbouwen. In 2014 werden dertien locaties
gesloten (2013: tien locaties) en in 2015 zullen na het seizoen nog eens zeven locaties worden gesloten. Dit heeft
reeds geleid tot sterke daling van de kosten. Goede communicatie in de gebieden rond gesloten of te sluiten
vestigingen is van essentieel belang. Zakelijke beweegredenen zijn de reden tot sluiting, deze moeten helder zijn
en daarmee het soms aanwezige sentiment wegnemen.
De herinrichting van de zaaizaadlocatie in Emmeloord is in 2014 afgerond. Deze opereert volgens de modernste
inzichten. Mede dankzij de “I-Seed coating” is de afzet licht toegenomen.
In 2014 zijn nieuwe verkoopcondities ingevoerd. Hierin is nog sterker dan voorheen doorgevoerd dat de
kostenmaker ook de kostendrager is. Klanten maken hierdoor efficiëntere keuzes voor het aantal leveringen en
de omvang van individuele leveringen. Deze condities hebben positief uitgepakt, zowel voor de klanten als voor
Agrifirm.
Naast de krimp in het aantal medewerkers met twaalf FTE in 2014 heeft er binnen de organisatie van Agrifirm
Plant ook verjonging plaatsgevonden. Dit brengt nieuw elan en nieuwe ideeën binnen.
Daarnaast werkt Agrifirm Plant steeds meer met externe partijen in bijvoorbeeld de logistiek. Veel aandacht wordt
besteed aan de aansturing en afspraken met deze externe inzet.
Vincent Roelofs, adjunct directeur Agrifirm Plant:
“De organisatie is na diverse aanpassingen overzichtelijker en activiteiten verlopen goed. De voortdurende
veranderingen in de sector vragen om een bedrijf dat voorop loopt met én oog heeft voor innovaties en
vernieuwingen. We zijn er klaar voor om onze dienstverlening naar de telers op een nog hoger niveau te
brengen.”
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5.2 Mengvoer Europa
AGRIFIRM BELGIUM
Positionering in de markt verloopt voorspoedig.
Het financiële resultaat van het voerbedrijf in België is in lijn met de verwachtingen, mede door de focus op
kostenbeheersing en een efficiënt productieproces. Middels uitgekiende marketing timmert Agrifirm Belgium
verder aan de naamsbekendheid in de Belgische markt. De campagne ‘mede mogelijk maken’ levert hier een
belangrijke bijdrage aan. Daarnaast werkt Agrifirm Belgium mee aan het initiatief ‘Vlaanderens Trots’ dat onder
andere via televisie de waarde van de land- en tuinbouw aan het brede publiek toont.
Ondanks moeilijke marktomstandigheden in de varkens- en legpluimveesector werd toch een kleine autonome
groei gerealiseerd in de afzet van veevoeders. Met name de afzet in de vleespluimveesector steeg. Opvallend is
dat de afzet in de legpluimveesector op niveau bleef, dit terwijl Agrifirm Belgium afscheid neemt van de
eiercontracten. De conceptmatige aanpak, die gericht is op duurzaam waarde genereren voor de veehouders,
slaat aan.
In het streven naar een efficiënte organisatie werd in 2014 de commerciële afdeling geherstructureerd. Tevens
werd de samenwerking met Agrifirm Feed Nederland verder uitgebouwd. Hierdoor komt kennis sneller
beschikbaar op de Belgische markt; een groot synergievoordeel. De buitendienst profileert zich hiermee duidelijk
als partner voor de veehouder. Daarnaast kunnen veehouders ook in België online bestellen via ‘Mijn Agrifirm’,
een ontwikkeling passend bij de toenemende automatisering in de sector.
Een hoogtepunt in 2014 was het Agrivent. Meer dan 1.000 relaties bezochten de productielocatie in Grobbendonk
en genoten van een gezellige feestnamiddag en -avond.
Adrie Brands, directeur Agrifirm Belgium:
“Scoren in de markt door voer van topkwaliteit te leveren en tegelijk de kosten onder controle houden, daar gaan
we voor.”

AGRIFIRM POLSKA
Goede klantenwinst dankzij betere kwaliteit voer.
De focus op productleiderschap geeft de afzet in Polen een sterke impuls. Het bedrijf scoort een klantenwinst
tussen de 10% en 15%, vooral in de vleeskuikenhouderij. Klanten waarderen tevens de nieuwe campagne van
Agrifirm Polska waarbij de eindproducten als vlees, eieren en melk centraal staan.
Uit het eind 2014 gehouden klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat klanten meer en meer de betere kwaliteit van
het voer herkennen. Vooral het betere eindresultaat spreekt aan en maakt dat steeds meer klanten het voer van
Agrifirm Polska testen en nemen. Met dit groeiende vertrouwen betalen de investeringen daarin zich terug. Dit
betrof vooral investeringen in een strakkere procesaansturing ten behoeve van het realiseren van een
constantere voerkwaliteit.
In 2013 dwong het strakke debiteurenbeheer tot het stoppen met verkoop aan meerdere, financieel niet gezonde,
bedrijven. Ondanks dat één van de grootste legpluimveebedrijven in Polen failliet ging, is door de klantenwinst
afgelopen jaar, de afzet over 2014 op het niveau van 2012 uitgekomen.
Medewerkers worden extra opgeleid in het streven naar kwaliteit. Daartoe worden verantwoordelijkheden gedeeld
en worden in de productie medewerkers breder ingezet. Dit resulteert in minder afhankelijkheid van individuele
medewerkers, hogere efficiëntie en meer betrokkenheid bij het bedrijf. Doordat medewerkers op bezoek zijn
gegaan bij klanten, is het belang van de afnemers meer centraal komen te staan. De klanten zien de
campagnebeelden op de bulkauto’s als een goede ondersteuning en waardering van hun werk.
John Dortmans, directeur Agrifirm Polska:
“De corporate campagne wordt zeer goed ontvangen door de veehouders in Polen. Zij ervaren dit als een steun
in de rug nu de sector het niet overal even makkelijk heeft en verder wordt het gezien als een echt compliment
aan hun werk.”

13

Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. jaarverslag 2014

AGRIFIRM DEUTSCHLAND
Een jaar van verandering.
In de moeilijke Duitse markt, welke sterk prijs georiënteerd is, zijn in 2014 keuzes gemaakt die hebben geleid tot
veranderingen in de organisatiestructuur, zowel op bedrijfsniveau als in commercieel opzicht. Dit moet leiden tot
een betere marktbenadering, duidelijkere kostenstructuur en verbetering van de winstgevendheid.
Een belangrijke stap is de splitsing van de Duitse activiteiten in een feed-bedrijf en een plant-bedrijf. De plantactiviteiten worden ingericht overeenkomstig met, alsook aangestuurd vanuit Agrifirm Plant Nederland. Daarmee
wordt een hogere mate van synergie gerealiseerd met de in Nederland succesvolle aanpak.
De feed-activiteiten blijven binnen Agrifirm Deutschland. De drie productielocaties staan in Neuss, Drentwede en
Losten. Het centraliseren van de stafdiensten zal leiden tot een hogere efficiëntie en flinke kostenbesparing. Het
transport is in 2014 uitbesteed.
Na een matig begin van 2014 zijn de operationele resultaten van het feed-bedrijf winstgevend afgesloten. De
investeringen om te komen tot een toekomstgericht bedrijf, leidden tot incidenteel hoge lasten.
De afzet van rundveevoer is gestegen. Klanten blijken de conceptmatige aanpak vanuit Agrifirm te herkennen en
te waarderen. De daling van de melkprijs eind 2014 zorgt voor spanning in het sterk prijsgeoriënteerde
koopgedrag van Duitse veehouders. De sterk groeiende behoefte aan ‘GMO-vrij voer’ in Duitsland biedt goede
mogelijkheden voor de grootste gecertificeerde productielocatie van Agrifirm Deutschland, gevestigd in Neuss.
De afzetgroei van vleespluimveevoer zette gematigder door dan verwacht als gevolg van toenemende weerstand
onder de lokale bevolking in het oosten van Duitsland waardoor de bouw van nieuwe pluimveestallen werd
vertraagd.
Otto van der Linden, directeur Agrifirm Deutschland:
“Het plan van aanpak voorziet in drie jaar een verbetering van het rendement tot het gewenste niveau.”

AGRIFIRM MAGYARORSZÁG (HONGARIJE)
Opbouwen van klantrelatie belangrijk in competitieve markt.
Ondanks een markt met toenemende en professionelere concurrentie, steeg de afzet van Agrifirm Magyarország
licht. Het resultaat is echter mede door verslechtering van debiteurenposities, onder druk komen te staan.
De afzet van Agrifirm Magyarország in Roemenië en Slowakije bedraagt ongeveer 65.000 ton voer. In deze
landen is, evenals in Hongarije, de vleeskuikenhouderij de belangrijkste sector, gevolgd door de legkuiken- en de
varkenshouderij. In de twee laatst genoemde sectoren wil Agrifirm Magyarország de komende jaren sterk
ontwikkelen om daarin marktleider te worden, net als in de vleeskuikenhouderij. Marktleiderschap dat is
gebaseerd op kwalitatief goed voer dat leidt tot goede resultaten op het boerenerf. Om dit te bereiken worden de
fabrieken verder gemoderniseerd en is de kwaliteitsbewaking verscherpt. Goede resultaten zijn geboekt bij de
inname, drogen en schonen van granen en mais.
In de relatie met de ondernemers krijgen de bedrijfsresultaten een belangrijkere rol. Voor de ondernemer is dit
belangrijk omdat hij daarmee zijn bedrijf op de juiste manier kan ontwikkelen. Voor Agrifirm Magyarország is het
belangrijk om het toekomstperspectief van de ondernemer goed in kaart te krijgen en te bewaken dat deze zich
positief blijft ontwikkelen. Medewerkers in de organisatie worden getraind om klanten te begeleiden bij het
opbouwen en interpreteren van kengetallen. Ook zijn trainingen gegeven in leiderschap en procesverbetering.
Alexander Drees, directeur Agrifirm Magyarország:
“Klanten zien ons steeds meer als betrouwbare partner die de langere termijn en het resultaat op het boerenerf
voor ogen heeft.”
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BV OLDAMBT
Hoog productaanbod in 2014 volop benut, marktontwikkelingen voor 2015 kansrijk.
Er was sprake van een vroeg en lang gras- en luzernegroeiseizoen. De drogerijen startten daardoor twee weken
eerder (eind april) en droogden tot eind november door. Ook de stro-oogst verliep voorspoedig. Veranderende
vergroeningsregels bieden perspectief voor 2015.
Circa één derde meer gras en luzerne in 2014 werden gedroogd door drogerijen van Oldambt in Oostwold
(Groningen) en Opeinde (Friesland). Dit extra hoge aanbod ontstond door hoge hectareopbrengsten, terwijl het
areaal luzerne licht af nam. In de tweede helft van het groeiseizoen steeg, door het vele gewonnen ruwvoer, het
aandeel loondrogen. Dat is grasdrogen voor veehouders, waarbij ze hun eigen product direct terug krijgen als
grasbrok of structuurbalen. Bij de stro-oogst was sprake van hoge hectare-opbrengsten en goede
(graan)oogstomstandigheden.
De financiële resultaten voor Oldambt zijn goed. Dit ondanks dalende voerprijzen, wat doorwerkte in de prijzen
van onder andere luzerneproducten. De energiekosten daalden, terwijl de toename van het loondrogen tot laat in
de herfst het energieverbruik verhoogde. In 2014 is geïnvesteerd in een volautomatische opzakinstallatie voor
zakken van 20 kilo.
De samenwerking met Agrifirm bedrijven is verder geoptimaliseerd. Daar waar mogelijk worden producten van
Oldambt gebruikt in voerconcepten van Agrifirm. Belangrijk is de strategische wijziging waarbij Oldambt in 2014
als kernactiviteit is toegevoegd aan de Europese mengvoerdivisie van Agrifirm.
Voor 2015 ontstaat volop perspectief door aanpassingen in de regels vanuit de Europese Unie. Luzerne wordt
toegestaan als vergroeningsgewas. Een hoger aanbod is daarom te verwachten. De drogerijen beschikken over
voldoende capaciteit om dit aanbod op te vangen.
Eiko Jan Duursema, directeur BV Oldambt:
“2014 was een prima jaar voor Oldambt, we konden groei in kwantiteit combineren met groei in kwaliteit.”

5.3 Specialiteiten
NUSCIENCE GROUP
Evenwichtig resultaat en versterking van de organisatie kenmerken 2014
Het resultaat van Nuscience Group ontwikkelde zich uitstekend. Een positieve ontwikkeling, omdat in enkele
markten sprake was van bijzondere omstandigheden.
Binnen het plan van aanpak voor de Benelux staat de nieuwbouw van de fabriek in Drongen centraal. Deze zal
vanaf mei 2015 operationeel zijn. In 2016 zal de locatie in Utrecht worden gemoderniseerd. Drongen en Utrecht
zullen de enige twee (voorheen zes locaties) modern uitgeruste en toegesneden productielocaties zijn voor deze
regio.
Binnen de commerciële organisatie is een splitsing gemaakt in twee productlijnen, ‘nutrition4U’ en ‘health4U’.
Beide markten kennen een zeer onderscheidende marketing, de splitsing sluit daarbij aan. Dit leidt tot een grotere
klantgerichtheid. Tegelijk zal de R&D afdeling zich vooral richten op de ontwikkeling van voeders langs deze twee
lijnen. Ook de voeders voor zeer jonge dieren krijgt aandacht. Een goede start van de dieren is belangrijk in het
terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij. Een goede portfolio van elkaar opvolgende voeders is
daarbij essentieel.
In China, een belangrijke markt binnen de Nuscience-activiteiten, lag er druk op de afzet in de varkenshouderij.
De varkensvleesprijzen liggen door een hoog aanbod op een laag niveau. Dit hoge aanbod ontstaat door de
sterke groei van de sector en een betere gezondheidssituatie van de varkensstapel. De verwachting is dat met
het herstel van het evenwicht in vraag en aanbod, de prijzen zullen stijgen. De inkomenssituatie van de Chinese
varkenshouders dwong tot een scherpe monitoring van de debiteuren. De nieuwe productielocatie Tianjin in
China zal eind maart 2015 operationeel zijn. Andere grote markten, zoals Spanje en de Benelux, maar ook
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kleinere markten als Hongarije, Servië en Brazilië presteerden goed. In Servië is het belang in de deelneming
Novi-Mix uitgebreid naar 100%.
De politieke situatie in Oekraïne was zeer gespannen. De afzet van producten leed daar niet onder, integendeel
de afzet groeide en de productiecapaciteit is met de helft vergroot. Door een daling van de valutakoers is het
resultaat van de Oekraïne gemeten in euro’s lager.
Tegelijk is de organisatie verder geprofessionaliseerd met het instellen van een executive board en zijn diverse
lokale directie- en HR-structuren versterkt. Functies in overige delen van de organisatie zullen meer worden
ontwikkeld. Dat geeft uitdaging aan de medewerkers.
Patrick Keereman, directeur Nuscience Group:
“Ondanks een moeilijk jaar in twee van de belangrijke markten, heeft Nuscience Group de verwachtingen
overtroffen. Dit mede als gevolg van succes in de activiteiten in de overige markten. De spreiding van de
resultaten over de verschillende markten in de wereld is een extra zekerheid en kans voor verdere groei van de
Nuscience Group.”

5.4 Co-producten
AGRIFIRM CO-PRODUCTS
Markten co-producten sterk veranderd.
Agrifirm Co-products kende een tumultueus jaar. Een jaar waarin het noodzakelijk was om fors te saneren en
activiteiten te beëindigen. De sterk veranderde markt aan zowel de inkoop- als de afzetkant vroegen om deze
aanpak.
Vooral in de activiteiten in Duitsland zijn veranderingen doorgevoerd. De verwerking van droge producten is
verplaatst naar Erp (Nederland). Het transport naar klanten is uitbesteed. Het bedrijf James & Son (Verenigd
Koninkrijk) is begin 2014 verkocht. De perspectieven van dit bedrijf waren door de veranderingen in de Engelse
markt sterk verminderd.
Daarentegen hebben de activiteiten in Frankrijk en Roemenië zich positief ontwikkeld. In Frankrijk werd eind 2014
een nieuwe uitpaklocatie geopend voor de verwerking van droge producten uit de levensmiddelenindustrie. De
binnen Agrifirm Co-products aanwezige kennis over dit proces geeft leveranciers veel vertrouwen dat hun
producten op een duurzame en kwalitatief goede manier worden verwerkt. Ook binnen Nederland kon Agrifirm
Co-products haar marktpositie versterken.
Het vochtrijk mengvoerconcept (Proti+ en Gluco+), dat wordt geproduceerd in Den Bosch (Nederland), krijgt
steeds meer een vaste plek in de markt. De samenwerking met Agrifirm Feed levert hierin veel synergievoordelen
op. Middels de samenwerking met het Agrifirm Innovation Center is de verwachting dat in 2015 enkele nieuwe
toepassingen voor de vochtrijke producten kunnen worden geïntroduceerd.
Samen met Agrifirm Feed zijn de “Boer en Voer-dagen” op de locatie Den Bosch georganiseerd. Ondernemers uit
Midden- en Zuid-Nederland waren uitgenodigd om de activiteiten op productielocatie en daarna het gebruik van
de producten op een praktijkbedrijf te bekijken.
Binnen Co-products in Nederland heeft in 2014 een Business Excellence project gedraaid. Dit had onder andere
als doel de logistieke efficiëntie van de vochtrijke producten verder te verhogen. Dankzij enkele aanpassingen
hierin is dit project meer dan geslaagd. Momenteel loopt eenzelfde project voor de logistiek en productie van de
droge producten. Daarmee is de organisatie volledig toegesneden om in 2015 met nieuw elan op de markt te
opereren.
Ed Brouwer, directeur Agrifirm Co-products:
”We hebben een zeer lange periode van rendabele groei gekend. De laatste twee jaar, en in het bijzonder 2014,
zijn door diverse oorzaken zeer moeilijk geweest. Daarom waren zeer forse ingrepen harde noodzaak, zodat we
vanaf 2015 de positieve lijn weer op kunnen pakken”.
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5.5 Kennis & Innovatie cluster
NUTRICONTROL
Grote stappen gezet, groeiende omzet en toenemende klanttevredenheid.
Het nieuwe beleid dat in 2013 is ingezet, leidde in 2014 tot goede financiële resultaten en tevreden klanten.
Nieuwe klanten zorgden in 2014 voor extra omzet. In 2015 wordt eveneens een sterke omzetgroei verwacht.
Introductie van een nieuw laboratorium informatie management systeem (LIMS), tezamen met verbeterde
processen binnen het laboratorium, verkortte de doorlooptijden van analyses. Processen worden nu efficiënter op
elkaar afgestemd, tracking & tracing binnen het systeem is eenvoudiger geworden en er kan beter worden
ingespeeld op de wensen en behoeften van opdrachtgevers. Naast de introductie van LIMS werd ook een nieuw
kwaliteitssysteem doorgevoerd. Dit is gericht op onder andere een goed documentbeheersysteem en een
geautomatiseerd klachtensysteem. De rapportagesnelheid zal naar verwachting komend jaar nog verder
verbeteren.
Een black belt-project vanuit Business Excellence versnelde de doorlooptijd van het laboratoriumonderzoek met
gemiddeld een dag. De grootste aanpassingen vonden plaats in de monsterontvangst en voorbereiding. Hiermee
wordt de concurrentiekracht groter, zeker vanuit het besef dat een nog betere inrichting en afstemming van de
processen meer resultaat kan opleveren.
De interne verbouwing die nodig was om deze efficiëntieslag te realiseren, heeft geen nadelig effect gehad op de
normale bedrijfsvoering. Klanten hebben geen hinder ondervonden, integendeel de klanttevredenheid (die elke
drie maanden wordt gemeten) steeg significant.
NutriControl is erin geslaagd om de tegenvallende resultaten uit 2013 om te zetten naar een positief resultaat
over 2014. NutriControl zal verder gaan op de ingeslagen weg. De vooruitzichten zijn goed, waarbij een sterke
omzetgroei de financiële prestaties verder zal verbeteren.
Jörgen van den Ende, directeur NutriControl:
“De organisatie is er klaar voor om onze klanten optimaal te ondersteunen en te bedienen op gebied van
analyses.”

AGRIFIRM EXLAN
Agrifirm Exlan groeit.
Agrifirm Exlan ondersteunt steeds meer ondernemers bij de ontwikkeling van hun bedrijf. De uitbreiding in de
veehouderij en ook de complexe regelgeving rondom mest en mineralen maakt dat veel ondernemers een beroep
doen op de binnen het bedrijf aanwezige deskundigheid.
‘Ontzorgen van agrarisch ondernemers’ is het belangrijkste doel van Agrifirm Exlan. De ondernemer kan daarvoor
een beroep doen op specialisten van verschillende sectoren. Het afgelopen jaar wist Agrifirm Exlan de
productiviteit te verhogen waardoor het resultaat positief was.
De vraag naar bedrijfsontwikkeling, het maken van bedrijfsplannen, vergunning- en bouwbegeleiding nam fors toe
in 2014. Agrifirm Exlan heeft hiermee een belangrijke positie in de markt verworven. Door de inzet van Agrifirm
Exlan heeft een aantal bezwaarprocedures bij de Raad van State een gunstig effect gehad voor veehouders.
Tevens in andere (vaak langlopende) vergunningsprocedures ontzorgt Agrifirm Exlan ondernemers.
In 2014 investeerde Agrifirm Exlan in een modern 3D tekenprogramma, waardoor ondernemers een virtuele reis
door hun, nieuw te bouwen, stal kunnen maken. In de intensieve veehouderij was er het afgelopen jaar veel
aandacht voor de doorontwikkeling en praktische omgang met luchtwassers.
Agrifirm Exlan speelt een actieve rol bij de introductie van de Kringloopwijzer in de melkveehouderij. Adviseurs
van Agrifirm Feed zijn door Agrifirm Exlan opgeleid om bij individuele veehouders een advies op maat te geven.
Agrifirm Exlan begeleidde 15 studiegroepen van melkveehouders om tot een hogere mineralenefficiëntie op het
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bedrijf te komen. Om binnen de land- en tuinbouw een betere mineralenbenutting te realiseren, is een hoge
opbrengst van de gewassen gewenst. Daarvoor is in samenwerking met Agrifirm Feed en Agrifirm Plant gestart
met Ruwvoer Totaal, een project om inzicht te geven en de opbrengsten van gras en mais te verhogen.
Samen met Agrifirm Feed is Agrifirm Jongveestal ontwikkeld. De ideale jongveestal die leidt tot een sterke,
hoogproductieve vaars. Agrifirm Exlan introduceerde eind 2014 Melk Optimaal, een strategisch adviesprogramma
dat bijdraagt aan de rendabiliteit van het melkveebedrijf. Adviseurs waren tevens betrokken bij de
vergunningaanvraag en realisatie van mestverwerkingsprojecten. Ook is gestart met de bemiddeling in
Verwerking Vervangende Overeenkomsten.
Gerrit Schilstra, directeur Agrifirm Exlan:
“Onze adviezen leiden tot maatschappelijk geaccepteerde ontwikkeling van veehouderijbedrijven, die de
omgeving minimaal belasten en bovenal leiden tot rendement van de agrarisch ondernemer.”

5.6 Service bedrijven
AGRIMEC
Opgaan Abemec in Agrimec en samenwerking met BayWa levert voordeel op.
In 2014 kreeg Agrimec, vanuit de samenwerking tussen Abemec en BayWa (Duitsland), definitief vorm. Er was
direct sprake van synergie- en commerciële voordelen. Abemec profiteert van het ruimere aanbod occasions bij
BayWa in de zwaardere klassen tractoren. Bij de inkoop van oliën, banden en uitrusting van werkplaatsen zijn er
schaalvoordelen gerealiseerd.
De slechte prijsvorming voor land- en tuinbouwproducten leidt tot een lagere verkoop van nieuwe tractoren en
machines. De zeer slechte situatie in de akkerbouw zet een rem op de afzet van bijvoorbeeld zelfrijdende
spuitmachines. Door de teruglopende bezetting van de werkplaatsen in de tweede helft van het jaar, staat het
resultaat van Abemec licht onder druk. De lage bezetting is incidenteel. Dankzij optimale weersomstandigheden
verliep de oogst in 2014 voorspoedig waardoor machines in mindere mate werden belast. Dit resulteerde in
minder werkplaatsuren. Abemec wil de werkplaatsuren flexibeler in kunnen zetten, waardoor de kosten zullen
dalen.
De Abemec-werkplaats in Sevenum is in 2014, uit 700 deelnemers, gekozen tot beste
Landbouwmechanisatiebedrijf in Nederland. De waardering voor het ontzorgen van de professionele klanten is
hiermee duidelijk en werkt motiverend in de hele organisatie. 35% van de klanten heeft een onderhoudscontract,
50% verzekert de aankoop, terwijl 70% de financiering bij Abemec afsluit. Abemec is daarnaast het eerste
landbouwmechanisatiebedrijf dat zich ‘Praktijk op Locatie’ mag noemen voor het trekkerrijbewijs.
Hans Quint, directeur Abemec:
“Wij zijn de ‘inkoper’ voor de klant, daarmee ontzorgen wij de klant maximaal.”
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AGRIFIRM WINKEL BV
Omzet handhaven; een prestatie van formaat in een slechte markt.
De omzet van de 59 Welkoop-winkels (in de Winkel BV-organisatie) was in 2014 stabiel. Een goede prestatie in
de retailsector, waarin de omzet over de gehele linie terugliep. De kosten zijn scherp bewaakt, waardoor een
resultaat conform verwachting werd gerealiseerd.
De economische teruggang maakt dat er een algehele druk op verkoopprijzen ligt. Om het resultaat op niveau te
houden moeten de kosten scherp bewaakt worden. Agrifirm Winkel is daar de afgelopen twee jaar goed in
geslaagd. De kosten zijn fors naar beneden gebracht. Het is daarnaast noodzakelijk dat klanten de service,
kwaliteit en deskundigheid blijven ervaren. Hiermee onderscheiden de Welkoop-winkels zich in de markt.
In de Welkoop-aanpak staat de klant en het voldoen aan zijn behoefte en vragen centraal. Een Welkoopklantenpas geeft Welkoop de mogelijkheid om vaste klanten op bijzondere VIP-avonden uit te nodigen. De eerste
speciale koopavond heeft veel klanten getrokken en resulteerde in een goede omzet. In 2015 willen de winkels
meer aandacht besteden aan de voeding en verzorging van het pluimvee, alsook het zelf kweken van gewassen
in de tuin.
Teije de Jong, directeur Agrifirm Winkel BV:
“De Welkoop-klantenpas is een schot in de roos. Mensen waarderen deze specifieke aandacht, zij ervaren dit als
perfecte klantgerichtheid.”

AGRI RETAIL
Ontvlechting aandeelhouders leidt tot kansen in 2015.
Voor Agri Retail was 2014 een bijzonder jaar, waarin de ontvlechting van de aandelenstructuur plaatsvond.
Agrifirm Group is per 3 juli 2014 100% eigenaar van Agri Retail. Dit biedt kansen om voor 2015 de strategie te
bepalen en markten te ontwikkelen.
Franchisegever Agri Retail was begin 2014 het eigendom van drie aandeelhouders. Ontwikkeling van de
organisatie kwam onvoldoende op gang, wat voor Agrifirm Group reden was om alle aandelen te verwerven. Bij
deze overname heeft een ontvlechting plaatsgevonden. Agri Retail hanteert de Welkoop-formule en de
Boerenbond-formule wordt gehanteerd door de IJsvogel Groep, één van de vorige eigenaren. Door de toetreding
van 24 Boerenbond-winkels tot de Welkoop-formule, groeide het aantal winkels tot 156. Deze ombouw is in
enkele weken gerealiseerd.
Door de ontvlechting heeft de organisatie een duidelijke invulling gekregen. Dat maakt de ontwikkeling van de
organisatie en invulling van de strategie eenvoudiger. In de strategie zal aandacht zijn voor ontwikkeling van
nieuwe markten. Focus zal blijven liggen op de producten voor tuin en dier. Daarvan heeft Agri Retail de kennis
en kunde in huis.
Tijdens en na de ontvlechting is gefocust op kostenbeheersing. De organisatie is sterk afgeslankt. De kosten
liggen in lijn met de opbrengsten, waardoor de resultaten tevredenstellend zijn. De omzet ligt op het niveau van
2013, wat in de totale retailsector een goede prestatie is.
Paul Burger, directeur Agri Retail:
“Agri Retail wordt de beste qua kennis, we zijn gespecialiseerd in ‘verstand hebben van’.”
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6.

Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A.
INLEIDING
Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. (hierna: de coöperatie) is een coöperatie naar Nederlands recht met circa
17.000 Nederlandse leden. De coöperatie wordt bestuurd door het bestuur, dat benoemd wordt door de
ledenraad van de coöperatie. De coöperatie houdt alle aandelen van Agrifirm Group BV.
Agrifirm Group BV (hierna: Agrifirm) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en fungeert als
houdstermaatschappij van groepsmaatschappijen en deelnemingen van Agrifirm.
Vanuit het oogpunt van corporate governance zijn bij de coöperatie en Agrifirm de volgende colleges relevant:
> de ledenraad van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A.;
> het bestuur van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A., c.q. de raad van commissarissen van Agrifirm Group BV;
> de hoofddirectie van Agrifirm Group BV.
De hoofddirectie en de raad van commissarissen (het bestuur) 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 voorzien van een deugdelijke motivering en kort toegelicht in het
jaarverslag.
DE LEDENRAAD VAN DE COÖPERATIE
De ledenraad van de coöperatie moet het bestuur goedkeuring verlenen voor bepaalde, in de statuten
omschreven besluiten. Goedkeuring is onder meer vereist voor:
> wijziging van de statuten van de coöperatie en de statuten van Agrifirm Group BV;
> 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;
> verstrekken van zekerheden;
> belangrijke investeringen.
In de statuten is bepaald wanneer en bij welke bedragen bovenstaande en andere besluiten goedkeuring van de
ledenraad vergen.
De ledenraad is tevens belast met de vaststelling van de jaarrekening, het strategisch meerjarenplan van
Agrifirm, het bepalen van de winstbestemming en dechargeverlening voor het gevoerde toezicht aan de raad van
commissarissen van Agrifirm Group BV en dechargeverlening voor het gevoerde beleid aan het bestuur van
Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. en de hoofddirectie van Agrifirm Group BV.
De leden van de coöperatie zijn door het bestuur ingedeeld in 28 geografisch begrensde districten. Uit deze
districten worden 90 ledenraadsleden gekozen. Uitgangspunt voor de ledenraad is dat elk district minimaal drie
afgevaardigden levert. District 16 is hierop met twee leden een uitzondering. Voor de overige districten worden
naar rato van de omzet afgevaardigden toegewezen door het bestuur van de coöperatie. Elke twee jaar wordt de
omzet per district beoordeeld, de laatste keer in januari 2015.
In 2014 is een voorstel tot aanpassing van het aantal leden per district opgesteld. Dit voorstel is in de
ledenraadsvergadering in december goedgekeurd. Aanpassing van het aantal districten naar tien en het aantal
ledenraadsleden naar 70 zal in 2015 plaatsvinden.
Een ledenraadslid wordt voor een periode van vier jaar gekozen en kan twee keer worden herkozen. De diverse
sectoren in de land- en tuinbouw moeten vertegenwoordigd zijn in de ledenraad.
In de ledenraadsvergadering van 25 maart 2014 zijn negen nieuwe ledenraadsleden gekozen, elf
ledenraadsleden waren aftredend en niet herkiesbaar. In de ledenraad zijn daardoor twee vacatures ontstaan,
namelijk in district 2 en 20. Tien ledenraadsleden waren aftredend en herkiesbaar, deze zijn allemaal per
acclamatie herkozen.
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Organogram per 31 december 2014

LEDENRAADSVERGADERING
De ledenraad vergaderde in 2014 vier keer. Naast de drie regulier geplande bijeenkomsten is op 1 juli 2014 een
extra ledenraad bijeengeroepen. Tijdens deze bijeenkomst is een uitgebreide toelichting gegeven op de financiële
ontwikkelingen binnen Agrifirm. Vooral de situatie van de bedrijven in Duitsland vroeg veel aandacht. Tevens
stonden mogelijke acquisities centraal in de bijeenkomsten.
In de ledenraadsvergadering van 25 maart 2014 is de jaarrekening 2013 vastgesteld. Tevens werd decharge
verleend aan de raad van commissarissen van Agrifirm Group BV voor het gehouden toezicht alsook aan de
hoofddirectie van Agrifirm Group BV én aan het bestuur van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. voor het
gevoerde beleid. In deze vergadering werden dhr. T.P. Koekkoek en dhr. M.G. Scholtens herbenoemd als
commissaris.
In de ledenraadsvergadering van 9 september 2014 is het Strategisch Plan 2015 – 2016, “Focus en Versnelling”
gepresenteerd. Het betreft niet een volledig nieuwe visie, maar een aangescherpte versie van het vorig
strategisch plan. In dit plan wordt verdere focus aangebracht in de huidige brede organisatie. De ledenraad
stemde in met de gepresenteerde strategie.
In de ledenraadsvergadering van 9 september 2014 is dhr. A.C.M. Smits uit Wilbertoord als nieuwe commissaris
voorgedragen voor de positie die vacant was. De ledenraad heeft met zijn voordracht en benoeming ingestemd.
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LIDMAATSCHAP COÖPERATIE
In de ledenraadsvergadering van 17 december 2014 werd het Ledenvoordeel 2014, op te bouwen over de omzet
in 2015, vastgesteld op 0,65% en zal in januari 2016 worden uitgekeerd. Agrifirm kent tevens een systeem van
Ledenkorting. Daarmee wordt nog duidelijker dat men klant en lid is van een coöperatie die als doelstelling heeft
om het rendement op het boerenerf zo optimaal mogelijk te laten zijn. De Ledenkorting over 2014 wordt na de
ledenraadsvergadering van 17 maart 2015 uitgekeerd.
Agrifirm telde begin 2014 circa 17.500 leden. In oktober is een actie ingezet om van niet actieve leden (jaarlijkse
omzet nihil) het lidmaatschap te beëindigen. Dit betrof circa 1.400 leden. Tegelijkertijd is een actie ingezet om
klanten die wel omzet hebben bij de beide ledenbedrijven Agrifirm Plant en/of Agrifirm Feed maar geen lid zijn,
actief te benaderen om de voordelen van het lidmaatschap onder de aandacht te brengen. Het aantal leden ligt
door beide acties nu rond de 17.000.
SECTORRADEN
Binnen Agrifirm bestaan sectorraden voor de melkveehouderij, de varkenshouderij, de legpluimveehouderij, de
vleespluimveehouderij én de land- en tuinbouw. Deze hebben een adviesfunctie richting de directies van de
bedrijven Agrifirm Plant en Agrifirm Feed.
In 2014 heeft Agrifirm Plant ook bijeenkomsten georganiseerd voor de doelgroepen fruit en bloembollen.
Daarmee wordt nog beter ingespeeld op de ontwikkelingen in specifieke sectoren binnen de land- en tuinbouw.
Binnen Agrifirm Feed functioneert een biologisch klankbord.
Elke sectorraad is twee keer bijeen geweest. De raden in de pluimveehouderij kiezen voor een hogere frequentie
van bijeenkomen (vier keer). De verslagen van de sectorraden worden ter informatie gedeeld met de ledenraad
en het bestuur.
JONGERENRAAD
De Agrifirm jongerenraad organiseerde in 2014 zeven bijeenkomsten. Bij de start van het seizoen (september)
begonnen twaalf nieuwe leden, nadat in april van zeven deelnemers afscheid was genomen. Vanuit enkele
districten is nog een aanvulling voor de jongerenraad nodig.
Bijna 550 jonge ondernemers bezochten de Agrifirm Jongerendag op 8 januari 2014. Een dag waarop de
uitdaging van de bedrijfsopvolging aan de orde was. Vier inleiders gaven hun visie op diverse aspecten. Twee
belangrijke adviezen gaven ze hun gehoor mee, ‘maak een strategie’ en ‘communiceer met je omgeving over de
plannen’. De Agrifirm jongerenraad is organisator en gastheer op deze dag.
STUDIEDAG EN EXCURSIE
Op 28 oktober 2014 is op de jaarlijkse studiedag van de ledenraad vooral gesproken over het vergroten van de
ledenbetrokkenheid bij de coöperatie en de wijze waarop de ledenraad daarop invloed kan uitoefenen. Het
jaarlijkse ledencontact stond daarin centraal. Ook is gekeken naar de gewenste grootte van de ledenraad, de
vergadermomenten en de informatieverstrekking. Tevens is gediscussieerd over de omvang en samenstelling
van de raad van commissarissen.
Als start van de studiedag hebben drie ledenraadsleden en de voorzitter van de jongerenraad, vanuit hun eigen
bedrijfssituatie, hun visie gegeven op coöperatieve binding en ervaringen met andere coöperaties. Het houden
van de jaarlijkse studiedag, waarbij ook in kleine groepen van gedachten gewisseld, krijgt veel waardering vanuit
de ledenraad.
Tijdens de dagexcursie voor de ledenraad en het bestuur, is het Westelijke Veenweidegebied bezocht. De
specifieke problematiek rond de waterhuishouding en de invloed daarop voor de bodem en de gewassen kreeg
volop aandacht.
DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN AGRIFIRM GROUP BV
De coöperatie is voor 100% eigenaar van Agrifirm Group BV. Het bestuur van de coöperatie oefent namens de
coöperatie het stemrecht uit in de algemene vergadering van aandeelhouders van Agrifirm Group BV, in bepaalde
- in de statuten omschreven - gevallen onder voorafgaande goedkeuring door de ledenraad.
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HET BESTUUR VAN DE COÖPERATIE
Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de coöperatie waaronder de
behartiging van de belangen van de leden van de coöperatie bij de door Agrifirm Group BV en haar
groepsmaatschappijen gedreven ondernemingen. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit acht leden waarvan
zes leden afkomstig uit de land- en tuinbouw. Zij worden gekozen uit de leden van de coöperatie, aangevuld met
twee externe leden: een specialist op financieel gebied (financieel profiel) en een specialist 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 een
bestuurslid te ontslaan. Het bestuur van de coöperatie vormt tevens de raad van commissarissen van Agrifirm
Group BV. Elk bestuurslid wordt voor een periode van vier jaar gekozen en kan twee keer worden herkozen. Na
elke termijn wordt het functioneren beoordeeld.
Om uitvoering te geven aan de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet bestuur en toezicht wordt bij
benoeming van nieuwe bestuursleden nadrukkelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de
zetels over vrouwen en mannen. Op dit moment bestaat het bestuur (tevens raad van commissarissen) voor
12,5% uit vrouwen. Bij de vacatures die de afgelopen jaren in het bestuur ontstonden is gezocht naar goede
vrouwelijke kandidaten. Er zijn echter geen vrouwelijke kandidaten van gelijke geschiktheid voor die vacatures
gevonden. Bij toekomstige vacatures in het bestuur zal wederom actief worden gezocht naar een geschikte
vrouwelijke kandidaat.
DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN AGRIFIRM GROUP BV
De raad van commissarissen (welke een personele unie vormt met het bestuur van de coöperatie) 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, onder meer:
> het strategisch meerjarenplan;
> belangrijke transacties, waaronder begrepen het aangaan van strategische samenwerking en
onroerendgoedtransacties;
> 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 raad van commissarissen kent een remuneratie-, een
voordrachts- en een auditcommissie.
De commissies hebben geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid en rapporteren aan de raad van
commissarissen als geheel.
DE HOOFDDIRECTIE VAN AGRIFIRM GROUP BV
De hoofddirectie van Agrifirm bestaat uit drie personen: Chief Executive Officer, Chief Financial Officer en Chief
Operating Officer. 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.
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DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE 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 invulling te geven en de code na te leven. 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.
Afwijkingen van de code
Op vijf punten wordt afgeweken van de Corporate Governance Code:
> De hoofddirectie van Agrifirm Group BV wordt voor onbepaalde termijn benoemd. Benoeming van de leden
van de hoofddirectie voor een periode van vier 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:
- het volledige stemrecht heeft in de algemene vergadering van aandeelhouders van Agrifirm Group BV;
- een personele unie vormt met de leden van de raad van commissarissen van Agrifirm Group BV;
- de leden van de raad van commissarissen van Agrifirm Group BV voordraagt.
> 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 gevoelige informatie op de website van de vennootschap;
- one-tier bestuursstructuur;
- certificering van aandelen;
- verantwoordelijkheden van institutionele beleggers en aandeelhouders.
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7.

Risicomanagement
RISICOPROFIEL EN TOEGEPAST MODEL
De activiteiten van 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 Agrifirm. Het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen is onder meer afhankelijk van
externe economische factoren, onvoorspelbaarheid van marktontwikkelingen, calamiteiten en menselijke
factoren.
Agrifirm stelt zich doorgaans voorzichtig op met betrekking tot het aangaan van zakelijke risico’s. De omvang van
een risico wordt bepaald door de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich zal voordoen en de mogelijke
gevolgen daarvan voor de strategische en financiële doelstellingen van 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
Agrifirm is actief op diverse markten in verschillende landen. Inherent aan deze activiteiten, worden risico’s
ondervonden op strategisch, operationeel, financieel en compliance gebied. Waar mogelijk en relevant, worden
deze risico’s beperkt dan wel beheerst. De hoofddirectie en het bestuur zijn eindverantwoordelijk voor het
risicomanagement en het interne controlesysteem van Agrifirm.
Bij de inrichting en evaluatie van onze risicobeheersing en controlesystemen wordt het internationaal erkende
COSO-raamwerk 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 Agrifirm. De eerste
verantwoordelijkheid voor het beheerssysteem ligt bij de directies van de bedrijven. 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.
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste risico’s voor de realisatie van de strategie en de
maatregelen die zijn genomen om deze risico’s, voor zover economisch haalbaar, te beheersen.
> Strategische risico’s: Mogelijke risico’s ten aanzien van verdere groei en acquisities, worden beheerst door
middel van een strategisch plan en doelstellingen ten aanzien van groei en financiering.
> Operationele risico’s: Volatiliteit van grondstofprijzen en een mismatch tussen inkoop- en verkoopposities,
worden beheerst door het monitoren van posities en continu aandacht voor kostenefficiëntie. Dierziektes
kunnen leiden tot een reductie van de veestapel en additionele transportkosten. Door het borgen van de
kwaliteit van grondstoffen, voorlichting aan veehouders en geografisch spreiden van de activiteiten reduceert
Agrifirm dit risico.
> Financiële risico’s: Financierings-, rente- en valutarisico’s worden afgedekt door middel van renteswap en
valutatermijncontracten alsook het periodiek opstellen van liquiditeitsprognoses. Deze activiteiten en het
beheer van liquiditeiten vindt voornamelijk bij Agrifirm Group plaats.
> Compliance risico’s: Het risico dat niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving, wordt beheerst door te werken
met gedragscodes, horizontaal toezicht en interne procedures.
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;
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> 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;
> richtlijnen inzake interne controle en monitoring, waarin inbegrepen autorisatieprocedures en functiescheiding;
> ‘letters of representation’ voor de groepsmaatschappijen van Agrifirm;
> een internal audit afdeling.
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 2014, 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.
In 2013 is met de Nederlandse fiscus het convenant horizontaal toezicht ondertekend voor de fiscale eenheid
Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. waarin de uitgangspunten en de wijze waarop Agrifirm en de Belastingdienst
met elkaar om wensen te gaan zijn vastgelegd. Dit alles met het doel een effectieve en efficiënte werkwijze te
hebben. Belangrijke voorwaarden om te komen tot dit convenant waren een zogenaamde nulmeting van de
kwaliteit van de interne beheersing van aan fiscaliteit gerelateerde processen, met positieve uitkomst, en het
oplossen van bestaande discussiepunten met de Belastingdienst.
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 risicoreviews
worden beoordeeld. Het risicobeheersingsmodel heeft op deze manier een plaats gekregen in de business
planning en budgetteringscyclus van Agrifirm.
MANAGEMENT VERKLARING
Rekening houdend met de beperkingen die noodzakelijkerwijs verbonden zijn aan alle risicomanagement- en
interne beheersingssystemen, geven de interne beheersings- en controlesystemen van Agrifirm een redelijke
mate van zekerheid dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat deze
beheersingssystemen in 2014 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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8.

Jaarrekening
(alle bedragen zijn in duizenden euro’s tenzij anders vermeld)

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

27

Geconsolideerde balans per 31 december ................................................................................................. 28
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening ................................................................................................. 30
Geconsolideerd kasstroomoverzicht ........................................................................................................... 31
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening ........................................................................................ 32
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling ...................................... 34
Toelichting op de geconsolideerde balans .................................................................................................. 39
Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening...................................................................... 46
Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht ............................................................................ 49
Vennootschappelijke balans per 31 december ........................................................................................... 50
Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening ........................................................................................... 50
Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening ............................................... 51
Overige gegevens....................................................................................................................................... 53

Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. jaarverslag 2014

8.1 Geconsolideerde balans per 31 december

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill
Software
Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

Noot

2014

2013

1
29.807
6.310
1.406

35.466
6.971
548
37.523

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

42.985

2
100.359
81.811
21.193
19.448
3.004

108.837
82.593
24.687
12.719
5.765
225.815

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen op deelnemingen
Overige vorderingen
Latente belastingvorderingen

234.601

3
36.099
15.666
16.423

61.124
860
12.066
14.468
68.188

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

88.518

4
58.823
136.083
5.321

71.993
118.685
2.589
200.227

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

Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA
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193.267

5
176.505
7.397
19.095

6

197.097
6.973
22.200
202.997

226.270

18.432

24.332

753.182

809.973

PASSIVA
Vermogen
Groepsvermogen
Eigen vermogen
Aandeel derden

Noot

2014

2013

7
382.238
6.266

388.755
4.468
388.504

Schulden
Voorzieningen
Pensioenen
Latente belastingverplichtingen
Overige voorzieningen

393.223

8
466
383
14.613

266
940
16.161
15.462

Langlopende schulden
Kredietinstellingen
Overige schulden

17.367

9
1.978
22.031

6.748
23.850
24.009

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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30.598

10
38.773
164.453
16.737
105.244

95.203
154.616
16.006
102.960
325.207

368.785

753.182

809.973

8.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Noot
Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten

11

2014
2.359.090
16.201

Som der bedrijfsopbrengsten
Kosten van grond- en hulpstoffen
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

12
13
14

-1.910.946
-172.963
-46.476
-229.667

Bedrijfsresultaat
15
15

Saldo der financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelnemingen

16

Groepsresultaat na belastingen
Aandeel derden

NETTO RESULTAAT

30

Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. jaarverslag 2014

2.531.646
23.628
2.375.291

Som der bedrijfslasten

Financiële baten
Financiële lasten

2013

7

2.555.274
-2.081.884
-177.314
-41.966
-220.821

-2.360.052

-2.521.985

15.239

33.289

2.046
-11.030

2.493
-10.123
-8.984

-7.630

6.255

25.659

-3.342
710

-8.707
4.903

3.623

21.855

-518

-1.478

3.105

20.377

8.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Noot
Netto resultaat
Aandeel derden
Aanpassingen om netto resultaat aan te sluiten op de door de
operationele activiteiten gegenereerde kasstroom:
> Resultaat deelnemingen
> Dividend ontvangen van deelnemingen
> Afschrijvingen
> Voorzieningen
> Mutatie belastinglatenties
> Resultaat verkoop activa en groepsmaatschappijen
> Valuta omrekeningsverschillen
> Overige

7

3
3
13
8
3, 8

2014

2013

3.105
518

20.377
1.478

-710
892
46.476
-2.464
-2.526
-6.856
4.547
-4

-4.903
3.267
41.966
-6.519
2.332
-8.710
124
-1.662
42.978

Veranderingen in werkkapitaal:
> Voorraden
> Handelsdebiteuren
> Overige kortlopende vorderingen
> Handelscrediteuren
> Overige kortlopende schulden

4
5
5
10
10

-3.401
17.705
234
6.928
-3.480

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

1, 2
1, 2
3
3

Opname langlopende leningen
Aflossing langlopende leningen
Ledenvoordeel / Ledenkorting en dividend aan derden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

MUTATIE GELDMIDDELEN
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44.628
23.469
-5.087
-3.163
3.248
17.986

63.095

60.964

110.845

-35.426
15.120
20.127
11.040

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

47.750

-40.873
14.070
48.742
-5.734
10.861

9
9
7

841
-7.406
-14.730

16.205
2.401
-4.810
-3.436

-21.295

-5.845

50.530

121.205

8.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
(alle bedragen zijn in duizenden euro’s tenzij anders vermeld)

INLEIDING EN TOELICHTING
Dit is de jaarrekening van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A., opgericht op 1 juni 2010, statutair gevestigd te
Apeldoorn, Nederland. De belangrijkste activiteiten van de groep zijn het produceren en verkopen van
diervoeders en verkoop van diverse producten en materialen voor de agrarische sector.
De vennootschap heeft zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk wetboek en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt op
2 maart 2015.
STELSEL- EN SCHATTINGSWIJZIGINGEN
In 2014 hebben zich geen stelsel- dan wel schattingswijzigingen voorgedaan.
SCHATTINGEN
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de
hoofddirectie van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de
hoofddirectie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.
CONSOLIDATIEGRONDSLAGEN
In de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2014 zijn opgenomen Koninklijke
Coöperatie Agrifirm U.A. en haar dochterondernemingen (hierna tezamen Agrifirm genoemd). De
dochterondernemingen zijn integraal opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening en alle onderlinge
balansposten, 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. Eventuele aandelen van Agrifirm
in joint ventures worden opgenomen onder financiële activa als deelnemingen indien overwegende zeggenschap
in de betreffende deelneming ontbreekt.
DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN EN MINDERHEIDSDEELNEMINGEN
De deelnemingen worden gehouden via Agrifirm Group BV en worden volledig geconsolideerd. Tenzij anders
vermeld, betreft het deelnemingen met een belang van 100%.
Bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 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. De belangrijkste groepsmaatschappijen van Agrifirm zijn:
Holding en concerndiensten
> Agrifirm Group BV, Apeldoorn, Nederland
Mengvoer
> Agrifirm Feed BV, Apeldoorn, Nederland
> Agrifirm Belgium NV, Grobbendonk, België
> Agrifirm Polska Sp zoo, Szamotuły, Polen
1
> Agrifirm Deutschland GmbH, Neuss, Duitsland
> Agrifirm Magyarország Zrt., Kaba, Hongarije
> BV Oldambt, Oostwold, Nederland

1
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Land- en tuinbouw
> Agrifirm Plant BV, Apeldoorn, Nederland
Specialiteiten
> Nuscience NV, Drongen, België
> Pre-Mervo BV, Utrecht, Nederland
Co-producten
> Bonda’s Veevoederbureau BV, Hillegom, Nederland
Kennis & Innovatie cluster
> NutriControl BV, Veghel, Nederland
> Agrifirm Exlan BV, Veghel, Nederland
Service bedrijven
2
> Agrimec BV (51,0%), Veghel, Nederland
> Agrifirm Winkel BV, Drachten, Nederland
> Agri Retail BV, Ede, Nederland
Minderheidsdeelnemingen
Belangrijke minderheidsdeelnemingen gehouden via Agrifirm Group BV die niet worden meegeconsolideerd:
> Plukon Food Group BV (20,0%), Wezep, Nederland
> Schothorst Feed Research BV (18,9%), Lelystad, Nederland
> Sto Posto DOO (35,0%), Belgrado, Servië
TOEPASSING VAN ARTIKEL 2:402 BW.
Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2014 van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. in de geconsolideerde
jaarrekening is verwerkt, is in de vennootschappelijke jaarrekening volstaan met weergave van een beknopte
winst-en-verliesrekening in overeenstemming met artikel 2:402 BW.

2

Op 19 december 2013 is een overeenkomst gesloten met het Duitse BayWa A.G. om Abemec na goedkeuring door de
Nederlandse Mededinging Autoriteit (NMA) in te brengen in Agrimec BV, waarin BayWa een 49% belang verwerft in Agrimec
BV. De afronding van deze transactie heeft plaatsgevonden op 27 mei 2014.
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8.5 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.
VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen
in de betreffende paragraaf.
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-en-verliesrekening 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 lange termijnfinanciering en op
financiële instrumenten die zijn aangegaan ter afdekking van koersrisico’s, worden op overeenkomstige wijze
behandeld. Betaalde goodwill in vreemde valuta wordt omgerekend naar euro’s op transactiedatum en leidt niet
tot koersverschillen.
SALDEREN
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend
indien en voor zover:
> een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen
gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
> het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten omvatten verstrekte leningen, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen
en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten, derivaten en afgeleide
financiële instrumenten. 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.
Ontvangen leningen en overige financiële verplichtingen
Leningen en overige financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Afgeleide financiële instrumenten
Agrifirm 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 in vreemde valuta. Ter afdekking van valuta- en
renterisico’s worden valutatermijncontracten, renteswaps en andere afgeleide financiële instrumenten afgesloten.
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DERIVATEN EN HEDGE ACCOUNTING
De groep maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals valutatermijncontracten en renteswaps ter
afdekking van de gelopen risico’s betreffende de rente- en valutaschommelingen. Op het moment van de eerste
verantwoording rubriceert de groep de derivaten onder de reikwijdte van RJ 290 op portefeuillebasis in de
onderstaande subcategorieën:
Valuta- en goederentermijncontracten
Goederentermijncontracten met een onderliggende beursgenoteerde waarde worden alleen afgesloten en
aangehouden voor eigen gebruik. Agrifirm past kostprijshedge accounting toe teneinde de resultaten uit
waardeveranderingen van het valuta- en goederentermijncontract (termijncontract) 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 termijncontract betrekking heeft op een verwachte toekomstige transactie
wordt het termijncontract 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
termijncontract 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 termijncontract 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 in de periode waar ze betrekking op hebben verwerkt in
de winst-en-verliesrekening. 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.
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 en ontwikkeling
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 rato van de zich voordoende
verliezen die waren verwacht op het moment van acquisitie.
Een overname wordt volgens de purchase accounting methode in de jaarrekening verwerkt. 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 waarbij als uitgangspunt een
maximum van vijf jaar voor handelsbedrijven en tien jaar voor productiebedrijven wordt gehanteerd. Dit is
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. Toegestane aanpassingen van de
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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.
Onderzoek & ontwikkeling
Uitgaven voor onderzoek & ontwikkeling worden niet geactiveerd, aangezien de baten doorgaand direct ten
gunste komen aan de leden en niet aan Agrifirm.
Overige immateriële vaste activa
Overige immateriële vaste activa, waaronder begrepen software worden lineair afgeschreven in drie tot 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 en restwaarde van
de te onderscheiden objecten. Over het algemeen worden bedrijfsgebouwen afgeschreven in maximaal 25 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 contante waarde.
WAARDEVERMINDERINGEN OF WAARDEVERANDERINGEN VASTE ACTIVA
Agrifirm verantwoordt immateriële, materiële en financiële vaste activa in overeenstemming met in Nederland
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
first-out (fifo-) methode. Onder productiekosten zijn begrepen een deel van de directe kosten alsmede een deel
van de variabele 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 en
gewichtsverschillen worden voorzieningen getroffen.
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VORDERINGEN
Handelsdebiteuren en overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor 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.
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 en het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld.
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 over 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.
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. Latente belastingverplichtingen en -vorderingen
worden gewaardeerd tegen contante waarde, gebaseerd op de nominale tarieven die in de verschillende landen
gelden. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene
voorwaarden voor saldering.
Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. en vrijwel al haar Nederlandse groepsmaatschappijen vormen een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting.
LANGLOPENDE SCHULDEN
Rentedragende en niet-rentedragende langlopende schulden zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs
vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De rentelasten worden verantwoord in de
perioden waarop deze betrekking hebben.
HANDELSCREDITEUREN EN OVERIGE SCHULDEN
Handelscrediteuren en overige schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Handelscrediteuren en overige schulden betreffen
schulden met een looptijd korter dan één jaar.
NIET LANGER IN DE BALANS OPNEMEN VAN FINANCIËLE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie
aan een derde zijn overgedragen.
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LEASING
Leasebetalingen uit hoofde van operationele leasing worden lineair over de leaseperiode in de
winst-en-verliesrekening opgenomen. Activa die zijn verkregen als gevolg van 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.
Ledenkorting is een winstuitdeling en wordt derhalve niet op de netto-omzet in mindering gebracht. 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 zijn overgedragen aan de koper, ontvangst van de tegenprestatie waarschijnlijk is
en de kosten en mogelijke retouren van goederen betrouwbaar zijn in te schatten.
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.
RENTE
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom.
(Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig
dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-enverliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en
soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.
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.
RESULTAAT DEELNEMINGEN
Het aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarin door Agrifirm wordt deelgenomen omvat het aandeel
van Agrifirm in de netto resultaten van deze deelnemingen.
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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8.6 Toelichting op de geconsolideerde balans
VERWERVING EN AFSTOTING VAN GROEPSMAATSCHAPPIJEN
In 2014 hebben de volgende acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen plaatsgevonden:
> 1 januari 2014: het op 24 december 2013 verworven belang in 100% van de aandelen van
veevoederadditieven producent Metachem Nutrientes Ltda (Brazilië) door Nuscience NV wordt
meegeconsolideerd vanaf 1 januari 2014.
> 27 mei 2014: 49% van de aandelen van het landbouwmechanisatiebedrijf Agrimec BV met daarin 100%
dochter Abemec zijn verkocht aan BayWa AG.
> 30 mei 2014: het volledige 100% belang in het Engelse co-producten bedrijf James & Son, dat werd
gehouden via Agrifirm Co-products BV, is verkocht aan Duynie.
> 3 juli 2014: het indirecte belang van 40,7% in Agri Retail BV, de franchisegever van de Welkoop
winkelformule, is direct volgend op een verkoop van de tussenliggende houdstermaatschappij Agri Holding BV
aan de IJsvogel Groep uitgebreid naar 100% van de aandelen.
> 1 september 2014: het resterende 49% belang is verworven in de aandelen van de Servische premixen
fabriek Novi-Mix DOO. Nuscience NV is hiermee 100% eigenaar van Novi-Mix DOO.
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (1)
Het verloop van de waarde van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Vooruitbetaald
op immateriële
vaste activa

Goodwill

Software

61.666
-26.200

21.267
-14.296

548

83.481
-40.496

Boekwaarde

35.466

6.971

548

42.985

Mutaties in boekwaarde
(De-)consolidaties deelnemingen
Investeringen
Afschrijvingen
Valuta-omrekeningsverschillen
Saldo

3.732
576
-9.905
-62
-5.659

278
2.527
-3.432
-34
-661

65.912
-36.105
29.807

24.038
-17.728
6.310

Stand per 1 januari 2014
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

Stand per 31 december 2014
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

858

858

1.406
1.406

Totaal

4.010
3.961
-13.337
-96
-5.462

91.356
-53.833
37.523

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. De (de-)consolidaties
deelnemingen en investeringen in goodwill in het verslagjaar ter grootte van € 4,3 miljoen (2013: € 3,1 miljoen)
hebben hoofdzakelijk betrekking op de overnames van Agri Retail BV, Metachem Nutrientes Ltda en het
resterende minderheidsbelang in Novi-Mix DOO.
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MATERIËLE VASTE ACTIVA (2)
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Bedrijfsgebouwen en
terreinen

Niet aan de
bedrijfsuitoefening
dienstbaar

Totaal

12.719

6.170
-405

672.034
-437.433

12.719

5.765

234.601

Machines en
installaties

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Vaste bedrijfsmiddelen in
uitvoering

284.298
-175.461

287.747
-205.154

81.100
-56.413

108.837

82.593

24.687

Mutaties in boekwaarde
(De-)consolidaties deelnemingen
Investeringen
Desinvesteringen
Reclassificatie
Afschrijvingen
Duurzame waardevermindering
Valuta-omrekeningsverschillen

-284
4.135
-1.527
73
-9.622
-841
-412

366
13.225
-645
3.189
-16.678
-239

50
4.038
-2.562
107
-4.163
-743
-221

Saldo

-8.478

-782

-3.494

6.729

-2.761

-8.786

269.638
-169.279
100.359

303.691
-221.880
81.811

72.259
-51.066
21.193

19.448

4.391
-1.387
3.004

669.427
-443.612
225.815

Stand per 1 januari 2014
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

Stand per 31 december 2014
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

132
32.041
-6.512
0
-30.477
-2.662
-1.308

10.643
-1.778
101
-6
-1.078

-3.470
-8
-436

19.448

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 2014 is een boekwinst gerealiseerd van € 7,0 miljoen (2013: € 8,6 miljoen) op met
name verkoop van onroerend goed. Een gedeelte van deze verkopen van onroerend goed betreft een verkoop en
terughuur van winkelpanden. Deze panden zijn tegen marktconforme tarieven terug gehuurd, derhalve is het
resultaat op de verkopen in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Op een aantal activa is een duurzame
waardevermindering toegepast van € 2,7 miljoen (2013: nihil) voornamelijk omdat de boekwaarde hoger lag dan
de verwachte opbrengstwaarde voor de onderneming.
Van bedrijfsgebouwen en terreinen met een boekwaarde van € 14,9 miljoen (2013: € 15,5 miljoen) is de groep
geen juridisch, maar wel economisch eigenaar door middel van financiële leasecontracten. Voor nadere
informatie over deze contracten wordt verwezen naar de toelichting op financiële lease onder de niet in de balans
opgenomen regelingen.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA (3)
De specificatie en het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Deelnemingen

Vorderingen
op
deelnemingen

Overige
vorderingen

Latente
belastingvorderingen

Totaal

61.124

860

12.066

14.468

88.518

1.955

Stand per 1 januari 2014
Mutaties in boekwaarde
(De-)consolidaties deelnemingen
Investering / verstrekking
Desinvestering / aflossing
Toename / afname
Ontvangen dividend
Aandeel in resultaat boekjaar
Saldo

680

-892
710
-25.025

-860

3.600

1.955

680
3.600
-26.383
1.955
-892
710
-20.330

36.099

0

15.666

16.423

68.188

3.600
-25.523

Stand per 31 december 2014
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-860

Deelnemingen
De post deelnemingen heeft onder meer betrekking op niet-geconsolideerde belangen in:
> Plukon Food Group BV (20,0%)
> Schothorst Feed Research BV (18,9%)
> Sto Posto DOO (35,0%)
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.
Op 3 juli 2014 heeft Agrifirm haar volledige 40,7% belang in het aandelenkapitaal van de deelneming Agri Holding
BV verkocht aan de IJsvogel Groep.
Op 1 december 2014 heeft Agrifirm haar volledige 43,0% belang in het aandelenkapitaal van de deelneming
Holland Malt Holding BV verkocht aan Bavaria.
Vorderingen op deelnemingen
Onder de post vorderingen op deelnemingen zijn opgenomen vorderingen uit hoofde van leningen aan
deelnemingen. De eind 2013 nog openstaande vordering van € 0,9 miljoen is in 2014 in zijn geheel afgelost.
Overige vorderingen
Het restant van de overige langlopende vorderingen betreft financieringen verstrekt aan klanten.
Latente belastingvorderingen
De latente belastingvorderingen hebben voornamelijk betrekking op de in Nederland, België, Spanje en Oekraïne
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 toegepaste netto rentepercentage is 2%. De nominale waarde van de gewaardeerde latente
belastingvorderingen is € 20,8 miljoen (2013: € 15,9 miljoen). De latente belastingvorderingen in verband met
fiscale verliezen hebben een looptijd van maximaal negen jaar voor het Nederlandse deel. Naar verwachting zal
hiervan een bedrag van € 3,8 miljoen (2013: € 2,1 miljoen) aan latente belastingvorderingen binnen één jaar
verrekenbaar zijn. De latente belastingvordering is in 2014 toegenomen als gevolg van fiscale verliezen en
verandering van verschillen tussen commerciële en fiscale waardering van activa en passiva.
Ultimo 2014 is voor een bedrag van € 40,6 miljoen (2013: € 24,1 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 met name betrekking op
Belgische en Duitse werkmaatschappijen.
VOORRADEN (4)
De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2014

2013

Grond- en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen
Levende have

58.823
136.083
5.321

71.993
118.685
2.589

Totaal voorraden

200.227

193.267

De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde / opbrengstwaarde.
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VORDERINGEN (5)
De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2014

2013

Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

176.505
7.397
9.545
9.550

197.097
6.973
15.750
6.450

Totaal vorderingen

202.997

226.270

De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Handelsdebiteuren zijn opgenomen na aftrek van een
voorziening voor oninbare debiteuren.
De forse afname in overige vorderingen betreft de ontvangsten in 2014 uit een in 2013 verkocht stuk grond en
ontvangen rente.
LIQUIDE MIDDELEN (6)
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.
GROEPSVERMOGEN (7)
Eigen vermogen
De mutatie van het eigen vermogen is als volgt:

2014

2013

Stand per 1 januari

388.755

380.053

Ledenvoordeel / Ledenkorting
Netto resultaat
Valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties

-12.280
3.105
2.658

-10.789
20.377
-886

Stand per 31 december

382.238

388.755

In de vennootschappelijke jaarrekening worden de vermogensmutaties toegelicht.
Aandeel derden
De mutatie van het aandeel derden is als volgt:

Stand per 1 januari
Aandeel in resultaat
Nieuwe deelnemingen
Afstoten deelnemingen
Verkoop belangen in deelnemingen
Dividenduitkering
Valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties
Stand per 31 december

2014

2013

4.468

2.356

518

1.478
853

-1.111
4.225
-900
-934

40
-205
-54

6.266

4.468

De post afstoten deelnemingen heeft betrekking op het verwerven van de resterende aandelen van
Novi-Mix DOO waardoor hier niet langer een aandeel derden in bestaat. De verkoop belangen in deelnemingen
heeft betrekking op de verkoop van Abemec BV. Overige aandelen derden ultimo 2014 hebben hoofdzakelijk
betrekking op Cehave Korm Ltd, een groepsmaatschappij van Nuscience NV.
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VOORZIENINGEN (8)
De mutaties zijn als volgt te specificeren:

Pensioenen

Latente
belastingverplichtingen

Herstructurering

Overige

Totaal

Stand per 1 januari 2014

266

940

9.035

7.126

17.367

(De-)consolidaties deelnemingen
Dotatie
Aanwending

248
24
-72

14
-571

4.275
-4.688

188
2.000
-3.323

450
6.299
-8.654

Stand per 31 december 2014

466

383

8.622

5.991

15.462

De voorzieningen hebben overwegend een kortlopend karakter, met uitzondering van de voorziening voor latente
belastingverplichtingen en pensioenen.
De voorziening voor pensioenen betreft de actuariële waarde van de in eigen beheer gehouden
pensioenverplichtingen. De voorziening voor latente belastingverplichtingen heeft hoofdzakelijk betrekking op de
verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van in 2007 tot en met 2010 geacquireerde
groepsmaatschappijen. De voorziening voor herstructurering is opgenomen voor verwachte uitgaven in verband
met de integratie en herstructurering van activiteiten van diverse groepsmaatschappijen. De voorziening is
getroffen voor kosten op het gebied van afvloeiing personeel en optimalisatie van locaties. De overige
voorzieningen zijn gevormd voor risico’s met betrekking tot bodemvervuiling, verlieslatende contracten met
afnemers, verliezen op eiercontracten en claims in verband met productaansprakelijkheid. De dotatie in 2014
heeft voornamelijk betrekking op voorzieningen voor claims.
LANGLOPENDE SCHULDEN (9)
Per 31 december 2014 bedraagt het saldo van de langlopende schulden:

2014

2013

Kredietinstellingen
Overige langlopende schulden

1.978
22.031

6.748
23.850

Totaal langlopende schulden

24.009

30.598

Geen van de schulden aan kredietinstellingen had per balansdatum een resterende looptijd van meer dan vijf jaar
(2013: nihil). De aflossingsverplichting op langlopende leningen bedraagt € 2,1 miljoen komend jaar. De meeste
langlopende leningen hebben een op Euribor gebaseerde variabele rente vermeerderd met een opslag van 1,5%
tot 5,35%. De gemiddelde rente op langlopende leningen bedroeg in 2014 circa 4,3% (2013: 3,9%). Ultimo 2014
zijn er geen activa meer als zekerheid gesteld (2013: € 3,1 miljoen). In overige langlopende schulden is de
financial lease verplichting van € 15,3 miljoen (2013: € 15,6 miljoen) voor de Graansloot graanopslag
opgenomen. Een garantie ten bedrage van € 18 miljoen is verstrekt aan de bank van de lessor van de
graanopslag locatie. Voor de overige leningen zijn geen zekerheden gesteld.
Onder overige langlopende schulden is een schuld opgenomen ter grootte van € 1,6 miljoen (2013: € 1,0 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 € 0,6 miljoen (2013: € 0,7 miljoen) opgenomen onder de overige
kortlopende schulden.
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KORTLOPENDE SCHULDEN (10)
Per 31 december 2014 bedraagt het saldo van de kortlopende schulden:

2014

2013

Kredietinstellingen
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

38.773
164.453
16.737
66.645
38.599

95.203
154.616
16.006
71.040
31.920

Totaal kortlopende schulden

325.207

368.785

De schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar. Overige schulden en overlopende passiva bestaan
voor een belangrijk gedeelte uit nog te ontvangen facturen en te betalen Ledenkorting / Ledenvoordeel.
De schuld aan kredietinstellingen betreft hoofdzakelijk de schuld in verband met een financieringsfaciliteit
afgesloten bij een groep van banken (‘club deal’). Gedurende de looptijd van de faciliteit worden, bij verschillende
van de betrokken banken in de club deal, bedragen getrokken en tegoeden geplaatst en vinden reguliere
overboekingen en verrekeningen plaats. Uit hoofde daarvan zijn op jaareinde de posities met de betrokken
banken in de club deal als een netto positie in de jaarrekening opgenomen.
De faciliteit is verstrekt in de vorm van een ‘multi-currency revolving credit facility’, waaronder voor maximaal
€ 400 miljoen kan worden aangetrokken mits voldaan wordt aan een aantal met de banken overeengekomen
ratio’s. Agrifirm Group BV en een aantal Nederlandse groepsmaatschappijen hebben zich garant gesteld en vaste
activa en vorderingen als zekerheden verstrekt. De faciliteit is verstrekt met ingang van 8 maart 2013 en bestaat
uit twee delen.
Deel A ten bedrage van € 300 miljoen heeft een looptijd van drie jaar en kan twee keer worden verlengd met één
jaar. In 2014 is gebruik gemaakt van de optie om deel A met één jaar te verlengen. Deze verlenging moet voor
het einde van het eerste en tweede jaar worden aangevraagd. Deel A heeft tevens een optie tot uitbreiding met
€ 100 miljoen.
Deel B ten bedrage van € 100 miljoen heeft een looptijd van één jaar en kan vier keer worden verlengd met één
jaar. In 2014 is gebruik gemaakt van de optie om deel B met één jaar te verlengen.
De rentevoet is gebaseerd op Euribor vermeerderd met een opslag.
Financiële instrumenten
Ter dekking van het renterisico op schulden met een variabele rente wordt gebruik gemaakt van renteswaps met
per balansdatum een nominale waarde van € 100 miljoen (2013: € 100 miljoen). Financiële instrumenten worden
niet voor speculatieve doeleinden aangehouden of uitgegeven.
De op balansdatum lopende renteswapovereenkomsten hebben een looptijd variërend van 2016 tot en met 2020
en hebben een renteniveau van 0,97% (2013: 0,97%). Ultimo 2014 is de reële waarde van de renteswaps
€ 3,0 miljoen negatief (2013: € 0,8 miljoen negatief). Door het toepassen van kostprijshedge accounting is voor
deze negatieve waarde geen voorziening getroffen.
Ter dekking van het risico van prijsfluctuaties op grondstoffen zijn termijncontracten afgesloten voor de aankoop
van grondstoffen. Ultimo 2014 is de reële waarde van de termijncontracten € 1,0 miljoen positief
(2013: € 0,1 miljoen negatief) als gevolg van een hogere grondstofprijs dan de prijzen overeengekomen in de
termijncontracten.
Met ingang van boekjaar 2014 is nieuwe regelgeving voor verslaggeving inzake financiële instrumenten van
kracht. Impact van deze wijzigingen op de jaarrekening van Agrifirm zijn beperkt. De wijzigingen zien toe op de
volgende onderwerpen:
> Ineffectiviteit: Impact op Agrifirm is nihil. De kritische kenmerken van de afgedekte posities en de hedge
instrumenten zijn vergelijkbaar.
> Embedded derivaten: Uit nadere analyse is geen invloed voor Agrifirm gebleken.
> Kasstroomrisico’s: In de door Agrifirm afgesloten hedge contracten zijn geen significante kasstroomrisico’s
besloten.
Door Agrifirm onderkende risico’s zijn:
> Strategische risico’s: Mogelijke risico’s ten aanzien van verdere groei en acquisities, worden beheerst door
middel van een strategisch plan en doelstellingen ten aanzien van groei en financiering.
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> Operationele risico’s: Volatiliteit van grondstofprijzen en een mismatch tussen inkoop- en verkoopposities,
worden beheerst door het monitoren van posities en continu aandacht voor kostenefficiëntie. Dierziektes
kunnen leiden tot een reductie van de veestapel en additionele transportkosten. Door het borgen van de
kwaliteit van grondstoffen, voorlichting aan veehouders en geografisch spreiden van de activiteiten reduceert
Agrifirm dit risico.
> Financiële risico’s: Financierings-, rente- en valutarisico’s worden afgedekt door middel van renteswap en
valutatermijncontracten alsook het periodiek opstellen van liquiditeitsprognoses. Deze activiteiten en het
beheer van liquiditeiten vindt voornamelijk bij Agrifirm Group plaats.
> Compliance risico’s: Het risico dat niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving, wordt beheerst door te werken
met gedragscodes, horizontaal toezicht en interne procedures.
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE REGELINGEN
Gestelde zekerheden
Bankgaranties zijn afgegeven voor een bedrag van € 0,6 miljoen (2013: € 2,4 miljoen) voor voornamelijk
huurovereenkomsten en vooruitbetalingen. Ten behoeve van overige partijen zijn garanties afgegeven voor een
bedrag van € 3,2 miljoen (2013: € 3,4 miljoen).
Voor alle medewerkers van Agrifirm Feed transport BV die met de outsourcing van het transport per
1 januari 2014 zijn overgegaan naar een andere werkgever is voor meerdere jaren een werkgarantie afgegeven.
Een garantie ten bedrage van € 18 miljoen is verstrekt aan de bank van de lessor van de Graansloot graanopslag
locatie.
Garanties zoals omschreven in Boek 2, Artikel 403 van het Burgerlijk Wetboek zijn door Koninklijke Coöperatie
Agrifirm U.A. gegeven ten behoeve van het merendeel van haar Nederlandse groepsmaatschappijen.
Huur-, lease- en overige verplichtingen
De samenstelling van de totale verplichtingen is als volgt:

2014

2013

Huur onroerend goed
Huur en lease transportmiddelen
Overige verplichtingen

48.045
14.669
31.182

36.616
11.797
8.196

Totaal niet uit de balans blijkende verplichtingen

93.896

56.609

De toename in verplichtingen voor huur onroerend goed is het effect van de verkoop van een aantal
winkelpanden en vervolgens het terug huren van deze winkelpanden. De toename van de overige verplichtingen
is het gevolg van verplichtingen die zijn aangegaan voor investeringen in nieuwe fabrieken.
In het kader van de reguliere bedrijfsuitoefening worden in- en verkoopverplichtingen met derden aangegaan.
De looptijd van de verplichtingen kan als volgt worden gesplitst:

2014

2013

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

34.753
41.363
17.780

11.870
25.364
19.375

Totaal niet uit de balans blijkende verplichtingen

93.896

56.609

Fiscale eenheid
Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. en een groot deel van haar Nederlandse groepsmaatschappijen vormen een
fiscale eenheid. Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor
belastingschulden van alle in de fiscale eenheid opgenomen groepsmaatschappijen.
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8.7 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
NETTO-OMZET (11)
De specificatie van de netto-omzet per activiteit is als volgt:

2014

2013

875.963
357.523
470.320
52.925
121.419
292.274
64.500
107.285
16.881

992.322
358.798
498.932
73.444
150.076
296.324
63.604
80.798
17.348

2.359.090

2.531.646

2014

2013

Nederland
België
Duitsland
Frankrijk
Polen
Hongarije
China
Overige landen

1.531.788
127.324
302.187
38.672
83.972
62.099
91.634
121.414

1.603.922
162.488
353.064
43.473
83.220
71.014
99.194
115.271

Totaal netto-omzet

2.359.090

2.531.646

Voeders Nederland
Land- en tuinbouw Nederland
Voeders Europa
Landbouw Europa
Co-producten
Premix & concentraten
Mechanisatie
Detailhandel
Overige activiteiten
Totaal netto-omzet

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

Transacties met verbonden partijen
Voor een bedrag van € 1,1 miljard (2013: € 1,1 miljard) wordt geleverd aan en afgenomen van leden van
Koninklijke 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 uit verhuur van materiële vaste activa en de boekwinst op verkoop van
hoofdzakelijk onroerend goed.
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PERSONEELSKOSTEN (12)
De specificatie van de personeelskosten is als volgt:

2014

2013

Lonen en salarissen
Pensioenpremies
Overige sociale lasten
Loonkosten van derden
Overige personeelskosten

117.641
9.562
18.906
8.499
18.355

119.631
9.535
18.679
9.418
20.051

Totaal personeelskosten

172.963

177.314

De pensioenregelingen hebben overwegend een middelloonregeling karakter met een beschikbare premie
regeling.
Medewerkers
Overzicht aantal medewerkers per activiteit (in FTE ultimo boekjaar):

2014

2013

569
238
464
167
725
205
431
200

610
251
467
208
669
199
365
187

2.999

2.956

2014

2013

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijving goodwill
Afschrijving software

33.139
9.905
3.432

29.330
10.256
2.380

Totaal afschrijvingen

46.476

41.966

Voeders Nederland
Land- en tuinbouw Nederland
Voeders en landbouw Europa
Co-producten
Premix & concentraten
Mechanisatie
Detailhandel
Overige activiteiten
Totaal aantal FTE

Aantal FTE ultimo boekjaar werkzaam in Nederland 1.794 (2013: 1.766).
AFSCHRIJVINGEN (13)
De specificatie van de afschrijvingen is als volgt:

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN (14)
De belangrijkste kosten die onder overige bedrijfskosten zijn opgenomen, hebben betrekking op vracht-, energie-,
onderhoud- en reparatiekosten.
De kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedragen € 7,5 miljoen (2013: € 7,7 miljoen).
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FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (15)
De specificatie van de financiële baten en lasten is als volgt:

Financiële baten
Financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten

2014

2013

2.046
-11.030

2.493
-10.123

-8.984

-7.630

De financiële lasten zijn voornamelijk rente op kortlopende schulden aan kredietinstellingen. De baten hebben
voornamelijk betrekking op rente-inkomsten op langlopende vorderingen op klanten en leningen aan
minderheidsdeelnemingen. Daarnaast is in de financiële baten en lasten een bedrag van € 1,6 miljoen als
negatieve koersresultaten verwerkt.
BELASTINGEN (16)
De belasting over het resultaat heeft voor € 0,1 miljoen (2013: € 2,9 miljoen) betrekking op Nederland en voor
€ 3,2 miljoen (2013: € 5,8 miljoen) op buitenlandse activiteiten. De effectieve belastingdruk (53,4%) wijkt af van
het nominale tarief in Nederland (25%) wegens:
> Toepassing van de deelnemingsvrijstelling op het resultaat deelnemingen.
> Overige permanente verschillen tussen de fiscale en bedrijfseconomische grondslagen voor resultaatbepaling.
> Afwijkende tarieven in het buitenland.
> Onzekerheid omtrent het realiseren van belastingteruggave over sommige verliezen en
waarderingsverschillen, waardoor geen latentie wordt gevormd.
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8.8 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 waarde correcties,
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 ontvangen rentebaten en betaalde rentelasten 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 van operationele activiteiten van € 61,0 miljoen (2013: € 110,8 miljoen).
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
De investeringsactiviteiten leiden per saldo tot een binnenkomende kasstroom van € 10,9 miljoen
(2013: € 16,2 miljoen binnenkomend). De investeringen zijn hoofdzakelijk ten behoeve van verbeteringen en
uitbreiding van fabrieken zowel in mengvoer als in premixen. Investeringen in nieuwe groepsmaatschappijen en
financiële activa waren beperkt. De positieve kasstroom op desinvesteringen financiële activa betreft in
belangrijke mate de verkoop van Holland Malt Holding BV.
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Voor een bedrag van € 7,4 miljoen (2013: € 4,8 miljoen) zijn langlopende leningen afgelost. In 2014 is
€ 14,7 miljoen (2013: € 3,4 miljoen) aan Ledenvoordeel / Ledenkorting en dividend aan
minderheidsaandeelhouders in deelnemingen waarin Agrifirm geen 100% belang heeft uitbetaald.
GELDMIDDELEN
Geldmiddelen namen toe met € 50,5 miljoen (2013: € 121,2 miljoen toename). De mutatie van geldmiddelen kan
als volgt worden verklaard:

2014
Aanwezige liquide middelen begin van het jaar
Aanwezige liquide middelen einde van het jaar
Mutatie liquide middelen

24.332
18.432

Kortlopende schulden kredietinstellingen begin van het jaar
Kortlopende schulden kredietinstellingen einde van het jaar
Mutatie kortlopende schulden kredietinstellingen

95.203
38.773

Mutatie geldmiddelen
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2013
14.572
24.332
-5.900

9.760
206.648
95.203

56.430

111.445

50.530

121.205

8.9 Vennootschappelijke balans per 31 december
ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Noot

2014

17
401.938

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Vermogen
Eigen vermogen
Wettelijke reserves
Overige reserves

2013

408.655

401.938

Noot

2014

408.655

2013

18
19.217
363.021

16.924
371.831
382.238

Schulden
Kortlopende schulden
Te betalen Ledenvoordeel / Ledenkorting

19.700

TOTAAL PASSIVA

388.755

19.900
19.700

19.900

401.938

408.655

8.10 Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening

Noot
Resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen

NETTO RESULTAAT
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2014

2013

3.105

20.377

3.105

20.377

8.11 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening
(alle bedragen zijn in duizenden euro’s tenzij anders vermeld)

Dit is de vennootschappelijke jaarrekening van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A., opgericht op 1 juni 2010,
statutair gevestigd te Apeldoorn, Nederland. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
Nederlandse wet- en regelgeving voor financiële verslaggeving. Daarbij is gebruik gemaakt van de faciliteit, die
artikel 362 lid 8, Titel 9 Boek 2 BW biedt, om in de enkelvoudige jaarrekening dezelfde grondslagen toe te passen
als in de geconsolideerde jaarrekening. Voor de grondslagen ten aanzien van de waardering van activa en
passiva en voor de opstelling van de winst-en-verliesrekening wordt verwezen naar de toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening, voor zover de posten opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening niet nader
worden toegelicht.
Voor de presentatie van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening is gebruik gemaakt van de vrijstelling die geldt
volgens artikel 402, Titel 9 Boek 2 BW.
Een lijst van kapitaalbelangen, opgesteld volgens de wettelijke bepalingen, is op het kantoor van de
vennootschap beschikbaar en bij het Handelsregister gedeponeerd.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA (17)
De mutatie in de financiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen

Stand per 1 januari 2014

408.655

Mutaties in boekwaarde
Resultaat groepsmaatschappijen
Ledenvoordeel / Ledenkorting
Valuta omrekeningsverschillen en overige mutaties
Saldo

3.105
-12.480
2.658
-6.717

Stand per 31 december 2014

401.938

Alle deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gehouden via Agrifirm Group BV.
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EIGEN VERMOGEN (18)
De mutatie in het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven:

Stand per 1 januari 2014

Wettelijke
reserve
omrekeningsverschillen

Wettelijke
reserve
deelnemingen

Overige
reserves

Totaal

-2.086

19.010

371.831

388.755

3.105
-12.280
2.658

Mutaties in boekwaarde
Netto resultaat
Ledenvoordeel / Ledenkorting
Valuta omrekeningsverschillen en overige mutaties

2.658

-365

3.105
-12.280
365

Saldo

2.658

-365

-8.810

-6.517

572

18.645

363.021

382.238

Stand per 31 december 2014

De ledenraad heeft in december 2014 het voorstel van het bestuur goedgekeurd om van het resultaat over 2014
een bedrag van € 8,0 miljoen uit te keren aan de leden van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. in de vorm van
Ledenvoordeel (winstuitkering over resultaat niet Coöperatie bedrijven) in 2016. Dit voorstel is in deze
jaarrekening verwerkt. Het bedrag dat zal worden uitgekeerd aan leden bedraagt 0,65% over de relevante
transacties die door de leden in 2015 zullen worden gedaan bij de Nederlandse ledenbedrijven Agrifirm Feed en
Agrifirm Plant, alsook deels bij Agrifirm Co-producten en is opgenomen onder de overige kortlopende schulden.
Over 2014 is een Ledenkorting gereserveerd van € 6,0 miljoen (€ 4,7 miljoen netto na vennootschapsbelasting)
en is opgenomen onder de overige kortlopende schulden.
Het nettoresultaat, een bedrag van € 3,1 miljoen, wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Valutaverschillen ontstaan door omrekening in euro's van de waarde van buitenlandse deelnemingen, voor deze
verschillen is een wettelijke reserve gevormd.
HONORARIUM ACCOUNTANT
Het honorarium van de accountant belast met de controle van de jaarrekening kan als volgt worden
gespecificeerd:

Onderzoek van de jaarrekening
Overige controlediensten
Andere niet controlediensten
Totaal honorarium

2014

2013

972
75
185

915
117
295

1.232

1.327

FISCALE EENHEID
Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. en een groot deel van haar Nederlandse groepsmaatschappijen vormen een
fiscale eenheid. Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor
belastingschulden van alle in de fiscale eenheid opgenomen groepsmaatschappijen.
BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN
De gegevens conform artikel 383 lid 1 titel 9 BW 2 (inclusief pensioenlasten) zijn voor bestuurders van Koninklijke
Coöperatie Agrifirm U.A. (tevens raad van commissarissen Agrifirm Group BV): € 277 duizend
(2013: € 262 duizend).
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8.12 Overige gegevens
WINSTBESTEMMING
Artikel 30 van de statuten van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. bepaalt dat van het batig saldo van de winsten-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.
De ledenraad heeft in december 2014 het voorstel van het bestuur goedgekeurd om van het resultaat over 2014
een bedrag van € 8,0 miljoen uit te keren aan de leden van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. in de vorm van
Ledenvoordeel (winstuitkering over resultaten niet Coöperatie bedrijven) in 2015. Daarnaast stelt de directie voor
om € 6,0 miljoen (€ 4,7 miljoen netto na vennootschapsbelasting) uit te keren aan Ledenkorting (winstuitkering
over resultaten Coöperatie bedrijven). Dit voorstel is in deze jaarrekening verwerkt. Het nettoresultaat, een
bedrag van € 3,1 miljoen, wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden in de jaarrekening.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de ledenraad van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A.
VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. te Apeldoorn
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014
en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
coöperatie. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9
Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Eindhoven, 2 maart 2015
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. S.G.C. Seijkens RA
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T +31 88 488 1000
F +31 88 488 1900
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HOOFDDIRECTIE
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Jaap Vessies
Joost Helsen

>
>
>

Voorzitter (CEO)
Financieel directeur (CFO)
Operationeel directeur (COO)

Groepsmaatschappijen
AGRIFIRM FEED BV

AGRIFIRM DEUTSCHLAND GMBH

Landgoedlaan 20
7325 AW APELDOORN, Nederland
T +31 88 488 1100
F +31 88 488 1900
www.agrifirm.com/feed
feed@agrifirm.com
Directeur (a.i.): Joost Helsen

Danziger Straße 3-5
41460 NEUSS, Duitsland
T +49 2131 181-0
F +49 2131 181-107
www.agrifirm.de
neuss@agrifirm.de
Directeur: Otto van der Linden

AGRIFIRM PLANT BV

AGRIFIRM MAGYARORSZÁG ZRT.

Landgoedlaan 20
7325 AW APELDOORN, Nederland
T +31 88 488 1200
F +31 88 488 1900
www.agrifirm.com/plant
plant@agrifirm.com
Adjunct directeur: Vincent Roelofs

Daróczi major, Pf. 27
4183 KABA, Hongarije
T +36 54 461 110
F +36 54 523 033
www.agrifirm.hu
info@agrifirm.hu
Directeur: Alexander Drees

AGRIFIRM BELGIUM NV

NUSCIENCE NV

Industrieweg 18
2280 GROBBENDONK, België
T +32 14 50 07 80
F +32 14 50 07 91
www.agrifirm.be
info@agrifirm.be
Directeur: Adrie Brands

Booiebos 5
9031 DRONGEN, België
T +32 9 280 29 71
F +32 9 282 00 27
www.nusciencegroup.com
info@nusciencegroup.com
Directeur: Patrick Keereman

AGRIFIRM POLSKA SP ZOO

AGRIFIRM CO-PRODUCTS BV / BONDA

64-500 SZAMOTUŁY, Polen
ul. Boleslawa Chrobrego 52
T +48 61 29 31 970
F +48 61 29 22 369
www.agrifirm.pl
biuro@agrifirm.pl
Directeur: John Dortmans

Weeresteinstraat 43
2182 GR HILLEGOM, Nederland
T +31 252 53 61 36
F +31 252 53 61 37
www.agrifirm.com/co-products
co-products@agrifirm.com
Directeur: Ed Brouwer

BV 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
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NUTRICONTROL BV

AGRIFIRM EXLAN BV

NCB-laan 52
5462 GE VEGHEL, Nederland
T +31 413 38 26 33
F +31 413 38 21 41
www.nutricontrol.nl
info@nutricontrol.nl
Directeur: Jörgen van den Ende

Landgoedlaan 20
7325 AW APELDOORN, Nederland
T +31 88 488 1000
F +31 88 488 1900
www.exlan.nl
info@exlan.nl
Directeur: Gerrit Schilstra

AGRIMEC BV

AGRIFIRM WINKEL BV

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

Landgoedlaan 20
7325 AW APELDOORN, Nederland
T +31 88 488 1000
F +31 88 488 1900
www.agrifirm.com
info@agrifirm.com
Directeur: Teije de Jong

AGRI RETAIL BV
Galvanistraat 100
6716 AE EDE, Nederland
T +31 318 43 20 00
F +31 318 43 20 02
www.agriretail.nl
info@agriretail.nl
Directeur: Paul Burger

Deelnemingen
STO POSTO DOO

SCHOTHORST FEED RESEARCH BV

Patrijarha Varnave 31
11000 BELGRADO, Servië
T +381 11 244 11 96
F +381 11 244 60 24
www.stoposto.rs
office@stoposto.rs
Directeur: Zoran Vukadinovic

Meerkoetenweg 26
8218 NA LELYSTAD, Nederland
T +31 320 25 22 94
F +31 320 25 50 30
www.schothorst.nl
info@schothorst.nl
Directeur (a.i.): René Aerts

PLUKON FOOD GROUP BV
Industrieweg 36
8091 AZ WEZEP, Nederland
T +31 38 376 66 37
F +31 38 376 66 74
www.plukon.nl
info@plukon.nl
Directeur: Peter Poortinga
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