Vreugdenhil Dairy Foods rendabel in coronajaar 2020

Nijkerk, 3 september 2021 - Vreugdenhil Dairy Foods heeft ondanks de coronacrisis over 2020 een stabiele

omzet gegenereerd en het resultaat zelfs weten te verbeteren ten opzichte van het jaar daarvoor. “In
deze bijzondere tijden hebben we laten zien dat we een veerkrachtige organisatie zijn. Daar mogen onze
medewerkers trots op zijn” zegt CEO Albert de Groot.
Belangrijkste groepscijfers over 2020:
 Omzet: € 781 miljoen
 Groepsresultaat na belastingen: € 20, 8 miljoen
 Gemiddelde melkprijs: (bij 1.100.000 kg melk / 4.42% vet en 3,57% eiwit) € 36,77 / 100kg
 Solvabiliteit: ruim 55%
 Investeringen: In totaal is er voor zo’n 15 miljoen euro geïnvesteerd in de groep.

Rendabel
Bij aanvang van de coronacrisis daalden de prijzen fors, waarna in de tweede helft van het jaar de prijzen
herstelden. “Goede voeding is wellicht relevanter dan ooit, wat terug te zien was in een groeiende vraag
naar onze producten. Ook gedurende de coronacrisis en uitdagingen op het gebied van
containertransport is Vreugdenhil in staat geweest haar klanten tijdig te leveren. Continuïteit in de
leveringen is ongekend belangrijk in het veld waarin wij actief zijn. Doordat ook onze melkveehouders
tijdig de juiste maatregelen namen om te zorgen dat de melk veilig kon worden opgehaald en door de
schouders eronder mentaliteit van onze medewerkers, zijn we altijd in staat geweest om de melk te
verwerken, verpakken en te verzenden naar onze klanten over de hele wereld. Hier ben ik onze
melkveehouders en medewerkers erkentelijk voor” aldus De Groot.
“We bring you the best of milk” is onze missie en wij danken onze melkveehouders, medewerkers,
relaties en klanten voor de samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen.”
Afronding belangrijk project
In 2020 ging Vreugdenhil over op een nieuw ERP (Enterprise resource planning) systeem: SAP. De
complexe realisatie hiervan heeft zich midden in coronatijd voltrokken. “Een enorme prestatie, en we
willen alle medewerkers en betrokkenen dan ook bedanken voor hun inzet en bijdrage aan dit belangrijke
project”, aldus De Groot.
Duurzame ambitie
Vreugdenhil produceert smaakvolle, hoogwaardige en voedzame melkpoederproducten, voor miljoenen
mensen in ruim honderddertig landen. Maar gezonde bedrijfsvoering reikt voor Vreugdenhil veel verder

dan dat. De Groot: “Met het voortbrengingsproces willen we een positieve impact genereren. Vreugdenhil
heeft zichzelf de ambitie gesteld om in 2050 CO₂ neutraal te zijn in de gehele keten, van gras tot glas.”
Over Vreugdenhil
Vreugdenhil Dairy Foods produceert melkpoeders om smaakvolle melk uit een glas te drinken, en
melkpoeders als ingrediënt voor onder andere kindervoeding en de levensmiddelenindustrie waaronder
chocolade en ijs. Vreugdenhil verwerkte in 2020 circa 1,4 miljard kilo melk. De melkpoederproducent
opereert vanuit Barneveld, Scharsterbrug, Gorinchem en Madrid. Het hoofdkantoor staat in Nijkerk. Bij
Vreugdenhil werken circa vijfhonderd medewerkers.

