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Melkaanvoer FrieslandCampina nu al 20 procent hoger dan tĳdens quotering

Veel melk halveert nabetaling
FrieslandCampina dreigt dit jaar fors minder winst te maken. Op
basis van de halfjaarcĳfers stevent de zuivelreus af op 2,45 euro
nabetaling per 100 kilo melk, de laagste sinds 2012.
tekst Jelle Feenstra

D

e wereldwĳde melkcrisis in combinatie met onrust op markten in Afrika,
stagnerende groei in China en een Russische grens die dicht blĳft, deden de melkprĳs al niet goed. Maar de fors gegroeide
melkaanvoer maakt dat de winst en daarmee de nabetaling van FrieslandCampina
aanzienlĳk slechter uitpakken dan ze
anders hadden gedaan. Bĳna 12 procent
melk meer leverden de veehouders van
de grote zuivelcoöperatie ten opzichte
van het eerste halfjaar van 2015. Dat
zorgt ervoor dat de prestatietoeslag plus
de ledenreservering uitkomt op 2,45
euro, bĳna een halvering ten opzichte
van het eerste halfjaar in 2015.

Meer melk verwatert winst
Ten opzichte van de melkaanvoer vóór de
quotering is de productie bĳ FrieslandCampina nu al met 20 procent gestegen.
De groei van de melkplas met 20 procent
was pas voorzien in 2020, maar is nu
al gerealiseerd. De verkopers deden hun

best om de extra melk goed weg te zetten
en deels lukte dat ook. Zo meldde CEO
Roelof Joosten dat FrieslandCampina het
erg goed doet in Azië. Dat zorgt voor een
volumegroei van 2,3 procent van producten waar veel marge mee wordt gehaald.
Deze winst verwaterde echter meer dan
volledig door de vele melk die noodgedwongen moest worden weggezet in basisproducten als melkpoeder, foliekaas en
boter. Deze moesten vaak zwaar onder de
kostprĳs worden weggezet.
Joosten: ‘Dat zie je dus terug in de daling
met 17 procent van zowel de winst als
de melkprĳs voor de leden-melkveehouders.’ De melkprĳs daalde van 36,48 euro
per 100 kilo melk over het eerste halfjaar
van 2015 naar 30,24 euro over het eerste
halfjaar van 2016. Dat betekent dat het
voorschot op de nabetaling dat in september wordt uitbetaald – 75 procent van de
prestatietoeslag – nu 1,1 euro per 100 kilo
melk bedraagt. Dat is ongeveer een euro
per 100 kilo melk minder dan vorig jaar.

De dreigende halvering van de nabetaling
kan in het resterende deel van 2016 wellicht nog deels worden weggepoetst. Vorig
jaar was de winst over de eerste helft van
het jaar heel goed en viel die de tweede
helft van het jaar tegen. De nabetaling
kwam toen uiteindelĳk niet uit op 4,22
euro per 100 kilo melk, maar op 3,53
euro. Nu kan met een beetje geluk de omgekeerde weg worden gemaakt.
Joosten en voorzitter Piet Boer hebben
namelĳk goede hoop dat de tweede helft
van 2016 beter wordt. Ze verwachten een
afname van het wereldwĳde melkaanbod
en een bescheiden toename van de vraag.

80.000 koeien te veel
Toch zal de onstuitbare drang bĳ veehouders om veel te melken de resultaten de
komende maanden nog wel even voor de
voeten blĳven lopen. Piet Boer: ‘Onze leden-melkveehouders hebben ervoor gekozen om massaal door te melken. We
zitten nog steeds 60.000 tot 80.000 koeien
boven de fosfaatreferentie van 2 juli 2015.
Zo proberen melkveehouders de gevolgen van de lagere garantieprĳs voor hun
melkveebedrĳf te beperken. Die keus
drukt nu wel het resultaat van FrieslandCampina. En daarmee dus ook de winst.’
Er is de zuivelreus dan ook veel aan gelegen dat de fosfaatregelgeving op 1 januari
2017 daadwerkelĳk van kracht wordt. l

Tabel 1 – Vergelĳking resultaten FrieslandCampina eerste halfjaar 2015 en 2016

resultaten
netto-omzet (miljoen euro)
CFESČGTSFTVMUBBU NJMKPFOFVSP
winst (miljoen euro)
HBSBOUJFQSČT FVSPLHNFML
QSFTUBUJFUPFTMBH FVSPLHNFML
MFEFOSFTFSWFSJOH FVSPLHNFML
OBCFUBMJOHUPUBBM FVSPLHNFML
NFMLQSČT FVSPLHNFML
NFMLBBOWPFSMFEFO NJMKPFOLH

eerste halfjaar 2016

eerste halfjaar 2015

verschil (%)

5.522
255
160
27,34
1,56
0,89
2,45
30,24
5.488

5.645
314
192
31,84
2,69
1,53
4,22
36,48
4.905

–2,2
–18,8
–16,7
–14,1
–42,0
–41,8
–41,9
–17,1
+11,9
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