ZUIVEL HALFJAARCIJFERS FRIESLANDCAMPINA

Nabetaling RFC

dreigt fooi te worden
De nabetaling van 1,33 euro per 100 kilo melk over
2017 kan nog lager. Royal FrieslandCampina stevent
met dalende omzet- en winstcijfers af op een
historisch lage nabetaling van 0,71 euro over 2018.
TEKST JELLE FEENSTRA

O

mdat RFC melkveehouders een garantieprĳs betaalt, blĳft de zuivelcoöperatie in Nederland en wereldwĳd een van de beste melkprĳsbetalers.
De garantieprĳs komt namelĳk overeen
met de gemiddelde jaarprĳzen voor boerderĳmelk, inclusief nabetaling en eventuele
reservering op naam die de diverse zuivelverwerkers in Duitsland, Denemarken,
Nederland en België realiseren. Zelfs een
kleine nabetaling volstaat om tot de beste
betalers te blĳven behoren.
De nabetaling – prestatietoeslag plus ledenreservering op naam – over 2018 op basis
van de resultaten in het eerste half jaar stevent met 0,71 euro af op het laagste niveau
in de nu tienjarige historie. De uitbetaalde
garantieprĳs kon de onderneming door de
lage noteringen voor basiszuivel in het eerste kwartaal niet terugverdienen. Ook in
Azië, jarenlang een winstmaker, staat het
resultaat als gevolg van stevige prĳsconcurrentie in de kindervoeding onder druk. De
omzet daalde met 5,8 procent naar 5,721
miljard euro, de winst kelderde met 3,7
procent naar 109 miljoen euro.

Nieuwe koers noodzaak
Zo lĳkt er voorlopig nog geen eind te komen
aan de negatieve spiraal waarin RFC al een
tĳdje zit. De gerealiseerde resultaten onderstrepen volgens CEO Hein Schumacher het

belang van de ingrĳpende reorganisatie waar
het concern middenin zit. Maar ook het belang van de nieuwe koers, waarbĳ RFC met
alle leden-melkveebedrĳven een afspraak wil
maken over de hoeveelheid te leveren melk.
Voor alle liters die daarboven worden geleverd, betaalt RFC een dubbeltje minder.
Het andere plan is een topzuivellĳn die de
resultaten weer omhoog moet trekken.
Over deze voorstellen wordt in de herfst
op de ledenvergaderingen nog volop gediscussieerd. Maar dat er dingen ingrĳpend
gaan veranderen, staat buiten kĳf. Het lĳkt
gezien de resultaten ook bittere noodzaak
geworden.

wereldwĳde melkproductie stĳgt. Aan de
andere kant heeft de langdurige droogte in
Noord-Europa een negatieve invloed op de
voerproductie. Dit zet de groei van de melkaanvoer in het vierde kwartaal onder druk.
De vraag naar zuivel op de wereldmarkt
blĳft waarschĳnlĳk hoog, dankzĳ een sterke
economische groei in landen die zuivelproducten importeren, zoals China, landen in
Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten. Dit
alles maakt dat er bĳ RFC goede hoop is dat
de melkprĳs het huidige niveau voorlopig
kan handhaven. l
RFC wil vanaf 2019 met alle ledenmelkveebedrijven een afspraak maken over
een maximaal te leveren hoeveelheid melk.
Dit moet de winst verbeteren

Vooruitzichten positief
De garantieprĳs over het eerste half jaar
bedraagt 35,25 cent per kilo melk. Die is 0,4
cent lager dan over het eerste half jaar van
2017. De melkaanvoer van leden-melkveehouders daalde in het eerste halfjaar 2018
ten opzichte van dezelfde periode een jaar
daarvoor met 1,5 procent tot 5.356 miljoen
kilo melk. De leden-melkveehouders hebben
op 1 september 75 procent van de voorlopige
prestatietoeslag uitgekeerd gekregen. Dit
komt neer op een interim-uitkering van
0,41 cent per kilo melk, dat is 0,76 euro
lager dan vorig jaar.
De verwachting is dat in de tweede helft van
2018 door de relatief hoge melkprĳzen de

Tabel 1 – Resultaten van FrieslandCampina in de afgelopen vijf jaar (halfjaarcijfers over 2018)

jaar

garantieprijs (€) nabetaling (€) melkprijs (€)

2014
2015
2016
2017
2018

39,38
30,68
28,38
37,96
35,25

2,93
3,53
3,44
1,33
0,71

42,70
34,64
32,26
40,01
36,74

omzet (miljard euro) winst (miljoen euro)
11,3
11,2
11,0
12,1
5,7

303
343
362
227
109
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