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Melkprĳs 2014 lĳkt nog beter dan 2013

RFC-melkprĳs
op recordkoers
Royal FrieslandCampina (RFC) heeft de eerste vĳf jaar van haar
bestaan achter de rug. Wie de ontwikkeling van de jaarcĳfers
over die periode bekĳkt, kan niet anders concluderen dan dat de
fusie tussen FrieslandFoods en Campina een succes is.
tekst Jelle Feenstra

D

e melkprĳs van RFC van 2013 komt
uit op 42,9 cent exclusief btw per kilo
melk bĳ 4,41 procent vet en 3,47 procent
eiwit. Wie had dat vĳf jaar geleden, het
eerste fusiejaar, durven dromen? Toen
finishte de melkprĳs op 27,49 cent, 15,4
cent lager dan nu.
Tabel 1 laat zien dat het melkprĳsniveau
van RFC sinds 2009 behoorlĳk is gestegen, met een kleine terugval in 2012.
Ook dit jaar ziet het er zonnig uit voor
de melkveehouders. Niets wĳst erop dat
de melkprĳs over 2014 lager uitkomt
dan over 2013.

China en Rusland als aanjager
De garantieprĳs, zoals RFC haar voorschotmelkprĳs betitelt, bedroeg over de
eerste drie maanden van dit jaar respectievelĳk 43, 43 en 42,5 cent. Topman
Cees ’t Hart voorspelde vorige week bĳ
de presentatie van de jaarcĳfers dat de
garantieprĳs nog zeker drie maanden
hoog blĳft. Hĳ ziet China en Rusland als
blĳvend grote aanjagers van de zuivelvraag en verwacht dat het aanbod van
melk dit jaar slechts licht groeit.
Zelfs een stevige prĳsval door onvoorziene omstandigheden brengt de garan-

tieprĳs van 2014 waarschĳnlĳk niet onder de 39,45 cent van 2013. Immers,
vorig jaar bivakkeerde de garantieprĳs
in de eerste drie maanden rond de 35
cent. Pas in juni werd voor het eerst de
40 cent gehaald. In de eerste drie maanden van dit jaar is dus al een behoorlĳke
voorsprong opgebouwd en dat opbouwen gaat volgens RFC nog wel even door.
Voeg daarbĳ een alleszins waarschĳnlĳke vergelĳkbare prestatietoeslag en 2014
schrĳft opnieuw records.
Dat de melkprĳs van RFC sinds 2009 fors
is gestegen, heeft vooral te maken met
de groeiende vraag naar zuivel wereldwĳd. Daardoor ligt het melkprĳsniveau
van alle zuivelfabrieken veel hoger dan
in 2009. RFC slaagt er echter beter dan
haar concurrenten in die groeiende internationale vraag te vertalen in een
hoge melkprĳs.

2,5 miljard euro investeringen
Een belangrĳkre reden is dat het concern dankzĳ de voorzienende blik van de
toenmalige FrieslandFoods-leiding inmiddels prominent aanwezig is op de
groeimarkten Azië en Afrika. De fusie
tussen FrieslandFoods en Campina lever-

Tabel 1 – Jaarcĳfers FrieslandCampina. (*= eenmalige goodwill impairment (afschrĳving op
merken) beïnvloedt cĳfers negatief met 200 miljoen)

2013
omzet (miljoenen euro’s)
bedrijfsresultaat ( miljoenen euro’s)
winst (miljoenen euro’s)
garantieprijs (euro/100 kg melk)
prestatietoeslag (euro/100 kg melk)
reservering op naam (euro/100 kg melk)
melkprijs incl. toeslagen (euro/100 kg melk)

11.418
313*
157*
39,45
1,81
1,23
42,90

2012

2011

2010

2009

10.309
487
278
33,87
1,42
0,95
36,68

9.626
403
216
36,94
1,10
0,73
38,92

8.972
434
285
32,39
1,23
0,73
34,52

8.160
258
182
26,40
0,59
0,35
27,49

De bouw van de droogtoren in Beilen is
onderdeel van blĳvende investeringen van RFC

de synergievoordelen op en de voormalige kemphanen bevechten elkaar niet
meer, maar werken samen in het nieuwe
bedrĳf. Sinds de fusie investeerde RFC in
totaal 2,5 miljard euro in aanpassing van
bestaande of bouw van nieuwe fabrieken. Snel schakelen tussen productgroepen wordt daardoor steeds makkelĳker.
Het levert FrieslandCampina de laatste
jaren een vaste plek op in de top drie van
de LTO-internationale melkprĳsvergelĳking. In 2013 zal dat niet anders zĳn,
terwĳl zowel FrieslandFoods als Campina tot en met het eerste jaar van de fusie
altĳd in de grĳze middenmoot bivakkeerden.

Gat met concurrenten groter
Ook het verschil in melkprĳs met collega-zuivelfabrieken in Nederland groeit.
Zo betaalt DOC Kaas, de op een-na-grootste fabriek van Nederland, dit jaar zo’n
2,2 cent per kilo melk minder dan RFC,
ervan uitgaande dat de nabetaling van
DOC 4 procent bedraagt. Voor het tweede opeenvolgende jaar groeit de kloof.
Het betekent ook dat er tussen het melkprĳsniveau van RFC en dat van nieuwkomer A-ware, dat zĳn boeren vanaf 2015
één cent boven DOC garandeert, bĳ onveranderde posities nog een behoorlĳk
gat zit. l
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