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Eerste halfjaar 2015

Belangrijkste ontwikkelingen

Sterke winststijging 
bij stabiele omzet in 
onzekere markt

Melkprijs beduidend lager, 
interimuitkering fors hoger

● Netto-omzet stabiel op 5.645 miljoen euro  
door 1,6 procent positief volume-mix effect, 
6,4 procent lagere verkoopprijzen en 
gunstige valuta-effecten van 4,4 procent

● Groei in China, Hong Kong, Indonesië, Afrika, 
Zuidoost-Europa en in de business group 
FrieslandCampina Ingredients 

● Lagere volumes in West-Europa door lastige 
marktomstandigheden

● Achterblijvende vraag bij hogere 
melkaanvoer heeft geleid tot prijsdruk op 
met name basis-zuivelproducten in het 
tweede kwartaal

● Bedrijfsresultaat stijgt met 81,5 procent 
naar 314 miljoen euro mede als gevolg van 
de lagere garantieprijs voor boerderijmelk 
en lagere inkoopkosten; valuta-effecten 
beïnvloeden bedrijfsresultaat positief met 
23 miljoen euro

● Winst stijgt met 84,6 procent naar 
192 miljoen euro; valuta-effecten 
beïnvloeden winst positief met  
17 miljoen euro

● Kasstroom uit operationele activiteiten stijgt 
naar 319 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 
-192 miljoen euro) mede als gevolg van de 
toename van de winst 

● Garantieprijs voor leden-melkveehouders 
coöperatie daalt met 24,3 procent naar 
31,84 euro 

● Waardecreatie neemt met 144 procent toe 
naar 4,22 euro (prestatietoeslag 2,69 euro 
en reservering ledenobligaties 1,53 euro) 

● Melkprijs daalt met 17,4 procent naar 
36,48 euro

● Interimuitkering (75% van de pro forma 
prestatietoeslag) aan leden-melkveehouders 
in september 2015 stijgt met 145 procent 
naar 2,018 euro per 100 kilo melk

● Melkproductie van leden-melkveehouders 
neemt met 1,8 procent toe naar 
4.905 miljoen kg melk ten opzichte van 
eerste halfjaar 2014

Per 100 kilo melk exclusief btw bij 3,47% eiwit, 
4,41% vet en 4,51% lactose. De melkprijs, 
prestatietoeslag en reservering ledenobligaties 
zijn pro forma.
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Strategie route2020 Investeringen in efficiency 
en in de organisatie

● Realisatie van de strategie staat aan de  
basis van de goede resultaten

● Volume-mix is met 1,6 procent verbeterd 

● 15,8 procent volumegroei met Friso- en  
B2B-kindervoeding

● Volume zuiveldranken neemt 
af met 0,5 procent door lastige 
marktomstandigheden

● Volume kaas voor het retailsegment 
groeit met 14,0 procent en de marges 
zijn verbeterd. Volume merkkaas daalt 
6,0 procent, exclusief het effect van de 
Russische boycot is het volume merkkaas 
met 0,5 procent gestegen

● Investeringsniveau afgenomen

● Aantal ongevallen op FrieslandCampina-
locaties verder gedaald 

● Op 1 april 2015 is in China de joint venture 
Friesland Huishan Dairy opgericht. 
Het bedrijf gaat in China een volledig 
geïntegreerde toeleveringsketen voor 
kindervoeding exploiteren 

● Investering van 182 miljoen euro in 
vergroting belang in FrieslandCampina 
WAMCO Nigeria Plc. van 54,58 naar 
67,81 procent 

● Voorziening reorganisatiekosten 
van 25 miljoen euro voor de sluiting 
van Den Hollander Food in Lochem 
en efficiëntiemaatregelen in de 
productielocaties in Beilen, Leeuwarden en 
Gütersloh

● Afronding eerste fase nieuwe 
productielocatie bij FrieslandCampina 
Ingredients in Borculo voor speciale 
melkpoeders en ingrediënten 
en ingebruikname duurzame 
energievoorziening (pyrolyse-installatie)
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Kerncijfers

1  De netto-omzet eerste halfjaar 2014 is aangepast door een wijziging in 
de accounting policy betreffende de reclame- en promotiekosten. Het 
bedrijfsresultaat is hierdoor niet beïnvloed.

2  De nettoschuld betreft langlopende rentedragende verplichtingen, 
verplichtingen aan financiers, het saldo van de verplichtingen aan en 
vorderingen op gelieerde ondernemingen minus ter vrije beschikking 
staande liquide middelen. 

3  Betreft saldo garantieprijs van 31,92 euro en een verrekening van 0,08 euro 
per 100 kilo voor een te hoge inschatting over het eerste halfjaar 2015.

4  De definitieve cijfers worden bepaald op basis van de winstcijfers over het 
gehele jaar.

5  Melkveehouders die weidegang toepassen ontvangen een 
weidegangtoeslag van 1,00 euro per 100 kilo melk. Hiervan wordt uit het 
resultaat van de onderneming 0,50 euro per 100 kilo weidemelk betaald. 

Gemiddeld over alle FrieslandCampina-ledenmelk is dit 0,29 euro per 
100 kilo melk. Daarnaast wordt op basis van coöperatieve regelingen 
ook 0,50 euro per 100 kilo weidemelk uitgekeerd. Om dit te financieren 
wordt 0,35 euro per 100 kilo melk ingehouden. Hiervan wordt ook de 
deelweidegangtoeslag betaald.

6  Bijzondere melkstromen betreft het totaalbedrag van uitkeringen per 
100 kilo melk van Landliebe-melk van 1,00 euro per 100 kilo melk en het 
verschil tussen de garantieprijs voor biologische melk (46,75 euro inclusief 
een verrekening van 0,21 euro per 100 kilo voor een te hoge inschatting 
over het eerste halfjaar 2015) en de garantieprijs (31,84) per 100 kilo 
melk. Gemiddeld over alle FrieslandCampina-ledenmelk is dit 0,13 euro per 
100 kilo melk. 

7  De interimuitkering 2015 per 100 kilo melk wordt op 1 september 2015 aan 
leden-melkveehouders uitgekeerd. 

in miljoenen euro’s, tenzij anders aangegeven 2015
eerste 

halfjaar

2014  
eerste 

halfjaar
Mutatie 

in %

2014

jaar

Resultaten
Netto-omzet  5.645 5.635 1  0,2  11.348

Netto-omzet exclusief valuta-effecten 5.395 5.635 -4,3

Bedrijfsresultaat 314 173 81,5 489

Bedrijfsresultaat exclusief valuta-effecten 291 173 68,2

Winst 192 104 84,6 303

Winst exclusief valuta-effecten 175 104 68,3

Bedrijfsresultaat in % van de netto-omzet 5,6 3,1 4,3

Balans

Balanstotaal 8.418 7.485 12,5 7.676

Totaal eigen vermogen 2.908 2.601 11,8 2.823

Nettoschuld 2 1.398 1.356 3,1 981

Totaal eigen vermogen als percentage van balanstotaal 34,5% 34,7% 36,8%

Kasstroom

Nettokasstroom uit operationele activiteiten 319 -192 554

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -384 -288 -627

Investeringen

Investeringen 225 254 -11,4 656

Waardecreatie voor leden-melkveehouders 
in euro’s per 100 kilogram melk 
(excl. btw, bij 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose)

Garantieprijs 31,84 3 42,07 -24,3 39,38

Pro forma prestatietoeslag 4 2,69 1,10 144,5 1,86

Weidegangtoeslag 5 0,29 0,30 0,29

Bijzondere melkstromen 6 0,13 0,09 0,10

Pro forma contante prijs 4 34,95 43,56 -19,8 41,63

Pro forma reservering ledenobligaties 4 1,53 0,63 142,9 1,07

Pro forma melkprijs 4 36,48 44,19 -17,4 42,70

Rente op ledenobligaties 0,43 0,39 10,3 0,42

Pro forma algemene reserve 4 2,58 1,00 158,0 1,93

Pro forma prestatieprijs 4 39,49 45,58 -13,4 45,05

Interimuitkering 7

75% van de pro forma prestatietoeslag 2,018 0,825 144,6

Melkaanvoer van leden (in miljoenen kg) 4.905 4.819 1,8 9.453
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Netto-omzet naar afzetgebied in miljoenen euro’s

Nederland

Eerste halfjaar 
2015

Eerste halfjaar 
2014

1.188 21%
1.383 24%

Duitsland
630 11%

715 13%
Rest van Europa

1.249 22%
1.369 24%

Azië en Oceanië
1.710 30%

1.381 25%
Afrika en het Midden-Oosten

669 12%
615 11%

Noord- en Zuid-Amerika
199 4%

172 3%

in miljoenen euro’s, tenzij anders aangegeven 2015
eerste 

halfjaar

2014 
eerste 

halfjaar
Mutatie 

in %

2014 
 

jaar

Consumer Products Europe, Middle East & Africa
Netto-omzet 1.865 1.960 -4,8 3.874

Netto-omzet exclusief valuta-effecten 1.846 1.960 -5,8

Bedrijfsresultaat 144 96 50,0 245

Bedrijfsresultaat exclusief valuta-effecten 141 96 46,9

Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet 7,7 4,9 6,3

Prijseffect op de omzet ▼

Volume-mix effect op de omzet ▼

Consumer Products Asia 
Netto-omzet 1.386 1.102 25,8 2.369

Netto-omzet exclusief valuta-effecten 1.187 1.102 7,7

Bedrijfsresultaat 330 169 95,3 438

Bedrijfsresultaat exclusief valuta-effecten 285 169 68,6

Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet 23,8 15,3 18,5

Prijseffect op de omzet ▲

Volume-mix effect op de omzet ▲

Cheese, Butter & Milkpowder
Netto-omzet 1.259 1.488 -15,4 2.893

Netto-omzet exclusief valuta-effecten 1.263 1.488 -15,1

Bedrijfsresultaat -27 -27 0,0 -96

Bedrijfsresultaat exclusief valuta-effecten -27 -27 0,0

Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet -2,1 -1,8 -3,3

Prijseffect op de omzet ▼

Volume-mix effect op de omzet ▼

Ingredients
Netto-omzet 888 850 4,5 1.750

Netto-omzet exclusief valuta-effecten 853 850 0,4

Bedrijfsresultaat 118 87 35,6 179

Bedrijfsresultaat exclusief valuta-effecten 114 87 31,0

Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet 13,3 10,2 10,2

Prijseffect op de omzet ▼

Volume-mix effect op de omzet ▲

Netto-omzet naar business group in miljoenen euro’s

Consumer Products Europe,  
Middle East & Africa

Eerste halfjaar 
2015

Eerste halfjaar 
2014

1.865 34%*
1.960 36%*

Consumer Products Asia
1.386 26%*

1.102 20%*
Cheese, Butter & Milkpowder

1.259 23%*
1.488 28%*

Ingredients
888 17%*

850 16%*

*  Voor Overige en Eliminatie van interne leveringen
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De winst van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is in 

het eerste halfjaar 2015 met 85 procent gestegen naar 

192 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 104 miljoen 

euro). Door de verkoop van meer producten met 

hogere toegevoegde waarde, positieve valuta-effecten, 

lagere inkoopkosten en de lagere garantieprijs voor 

boerderijmelk namen de marges toe. De netto-omzet 

bleef met 5.645 miljoen euro op hetzelfde niveau als 

over dezelfde periode vorig jaar (5.635 miljoen euro). 

De melkprijs voor de leden-melkveehouders nam af 

naar 36,48 euro per 100 kilo melk (eerste halfjaar 

2014: 44,19 euro) door de lagere garantieprijs voor 

boerderijmelk. De waardecreatie (prestatietoeslag en 

reservering in ledenobligaties) steeg met 2,49 euro 

naar 4,22 euro (eerste halfjaar 2014: 1,73 euro). De 

interimuitkering bedraagt 2,018 euro per 100 kilo melk 

(2014: 0,825 euro). 

Netto-omzet blijft stabiel 

De netto-omzet ligt met 5.645 miljoen euro bijna op het-

zelfde niveau als in het vorig eerste halfjaar (5.635 miljoen 

euro). Valuta-effecten hadden per saldo een positief effect 

van 250 miljoen euro (4,4 procent) op de netto-omzet 

(eerste halfjaar 2014: -177 miljoen euro). Het volume-mix 

effect is 1,6 procent positief maar de verkoop prijzen zijn 

met 6,4 procent gedaald. Acquisities dragen 0,6 procent 

bij aan de netto-omzet. De verkopen van kindervoeding, 

ingrediënten voor kindervoeding en gecondenseerde melk 

namen toe waardoor het aandeel van toegevoegdewaarde-

producten in de omzet toenam. De omzet zuivel dranken 

nam toe bij een lichte afname van het volume door de 

lastige marktomstandigheden. Het volume basiszuivel-

producten nam toe, maar lagere verkoopprijzen zorgden 

voor druk op de omzet. In het eerste halfjaar 2015 is er meer 

boerderijmelk direct verkocht via de Dutch Milk Foundation.

Bedrijfsresultaat fors verbeterd

Het bedrijfsresultaat nam in het eerste halfjaar 2015 toe 

met 81,5 procent tot 314 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 

173 miljoen euro). Valuta-effecten hadden een positief 

effect van 23 miljoen euro op het bedrijfsresultaat. Drie van 

de vier business groups verbeterden hun bedrijfsresultaat. 

De operationele marge verbeterde 2,5 procentpunt door 

de gunstiger verkoopmix (toename aandeel in de omzet 

van producten met hogere toegevoegde waarde), de 

lagere garantieprijs voor boerderijmelk, kostenverlagende 

maatregelen in alle bedrijfsonderdelen, het verbeteren 

van de inkoopcondities voor niet-melk gerelateerde 

grondstoffen en verpakkingsmaterialen en gunstige 

valuta-ontwikkelingen. Het bedrijfsresultaat is negatief 

beïnvloed door een voorziening van 25 miljoen euro 

voor de sluiting van Den Hollander Food in Lochem en 

efficiëntiemaatregelen in de productielocaties in Beilen, 

Leeuwarden en Gütersloh.

De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar 2015 met 

2,5 procent afgenomen naar 5.332 miljoen euro als gevolg 

van lagere kosten voor de melk, grondstoffen en energie 

(eerste halfjaar 2014: 5.466 miljoen euro). Ondanks 

de toename van de melkaanvoer met 1,8 procent naar 

4.905 miljoen kilo melk, de hogere prestatietoeslag en 

de hogere reservering in ledenobligaties is de pro forma 

vergoeding aan de leden-melkveehouders voor de melk 

in het eerste halfjaar 2015 met 15,6 procent afgenomen 

naar 1.800 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 2.134 miljoen 

euro). Dit is het gevolg van de lagere garantieprijs.

Sterke winststijging

De winst over het eerste halfjaar 2015 nam toe met 

84,6 procent tot 192 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 

104 miljoen euro). De toename van de winst is het gevolg 

van de hogere verkopen van producten met een hogere 

toegevoegde waarde, gunstige valuta-effecten van 

17 miljoen euro, de lagere garantieprijs voor boerderijmelk 

en lagere bedrijfslasten. De winst die wordt toegerekend 

aan de aandeelhouder van de vennootschap (de coöperatie) 

bedraagt 152 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 72 miljoen 

euro). 

Eerste halfjaar 2015: interimuitkering aan leden stijgt met 145%

Winst FrieslandCampina stijgt met 85%

Netto-omzet in miljoenen euro’s eerste halfjaar

2015 5.645

2014 5.635

2013 5.524

2012 5.089

2011 4.730

Bedrijfsresultaat in miljoenen euro’s eerste halfjaar

2015 314

2014 173

2013 275

2012 220

2011 210

Bedrijfsresultaat in % netto-omzet eerste halfjaar

2015 5,6

2014 3,1

2013 5,0

2012 4,3

2011 4,4
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Pro forma melkprijs 36,48 euro

De pro forma melkprijs voor de leden-melkveehouders 

over het eerste halfjaar 2015 is 36,48 euro exclusief btw 

per 100 kilo melk. Ten opzichte van het eerste halfjaar 

2014 (44,19 euro) is dat een afname met 17,4 procent. De 

garantieprijs over het eerste halfjaar 2015 is 31,84 euro 

per 100 kilo melk, een daling van 24,3 procent ten opzichte 

van het eerste halfjaar 2014 (42,07 euro). De daling van de 

garantieprijs is het gevolg van lagere melkprijzen van de 

referentiebedrijven. De waardecreatie (prestatietoeslag 

en reservering in ledenobligaties) steeg met 2,49 euro 

naar 4,22 euro (eerste halfjaar 2014: 1,73 euro). De pro 

forma prestatietoeslag bedraagt 2,69 euro per 100 kilo 

melk (eerste halfjaar 2014: 1,10 euro). De toename is het 

gevolg van de hogere winst. De weidegangtoeslag bedraagt 

0,29 euro per 100 kilo melk en de vergoeding bijzondere 

melkstromen (Landliebe, biologische melk) 0,13 euro per 

100 kilo melk. De pro forma reservering ledenobligaties 

over het eerste halfjaar 2015 bedraagt 1,53 euro per 

100 kilo melk (eerste halfjaar 2014: 0,63 euro). De rente 

op ledenobligaties is 0,43 euro per 100 kilo melk. In totaal 

is de rente op ledenobligaties toegenomen van 19 miljoen 

euro naar 21 miljoen euro als gevolg van de toename van 

het aantal obligaties. De pro forma algemene reservering 

bedraagt 2,58 euro per 100 kilo melk (eerste halfjaar 2014: 

1,00 euro). De FrieslandCampina pro forma prestatieprijs 

bedraagt over het eerste halfjaar 2015 39,49 euro 

per 100 kilo melk, exclusief btw (eerste halfjaar 2014: 

45,58 euro), een afname van 13,4 procent ten opzichte van 

het eerste halfjaar 2014. De FrieslandCampina prestatieprijs 

bestaat uit de garantieprijs, de prestatietoeslag, de 

weidegangtoeslag, de toeslag bijzondere melkstromen, de 

reservering ledenobligaties, de rente op ledenobligaties en 

de algemene reservering. 

 

Eerste halfjaar 2015: interimuitkering aan leden stijgt met 145%

Winst FrieslandCampina stijgt met 85%

De biologische melkprijs over het eerste halfjaar 2015 

bedraagt 51,47 euro exclusief btw per 100 kilo melk (eerste 

halfjaar 2014: 52,49 euro). De biologische garantieprijs over 

het eerste halfjaar 2015 bedroeg 46,75 euro exclusief btw 

per 100 kilo melk (eerste halfjaar 2014: 50,26 euro). 

De hoogte van de algemene reservering en de prestatie-

toeslag is afhankelijk van de winst van FrieslandCampina. 

Voor de jaren 2014–2016 wordt van de winst van 

FrieslandCampina, op basis van de garantieprijs en na aftrek 

van de vergoeding op ledenobligaties en de winst toe te 

rekenen aan minderheidsbelangen, 45 procent toegevoegd 

aan het eigen vermogen van de vennootschap. Van de winst 

wordt 35 procent aan de leden-melkveehouders uitbetaald 

als prestatietoeslag en wordt 20 procent aan de leden-

melkveehouders uitgekeerd in de vorm van ledenobligaties-

vast. De reservering ledenobligaties-vast wordt berekend 

op basis van de waarde van de in het boekjaar geleverde 

melk.

In het eerste halfjaar 2015 is 1,8 procent meer melk 

geleverd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het 

eerste kwartaal liet een afname zien van 2,1 procent ten 

opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na de beëindiging 

van de melkquotering per 1 april 2015 groeide de 

melkaanvoer in het tweede kwartaal met 5,5 procent.

Interimuitkering 2,018 euro per 100 kilo melk

In september 2015 wordt een interimuitkering betaald 

aan de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie 

FrieslandCampina U.A. van 2,018 euro per 100 kilo melk. 

Dit is 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over 

het eerste halfjaar. De finale afrekening vindt plaats in april 

2016, op basis van de jaarresultaten van FrieslandCampina 

en de door de melkveehouder in 2015 geleverde 

hoeveelheid melk. 

Winst in miljoenen euro’s eerste halfjaar

2015 192

2014 104

2013 164

2012 140

2011 127

Melkprijs in euro’s per 100 kilo, excl. btw eerste halfjaar

2015 36,48

2014 44,19

2013 40,50

2012 36,94

2011 38,78

Operationele kasstroom in miljoenen euro’s eerste halfjaar

2015 323

2014 -192

2013 168

2012 247

2011 63
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Operationele kasstroom toegenomen

De kasstroom uit operationele activiteiten is gestegen naar 

319 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: -192 miljoen euro) 

met name als gevolg van de toename van de winst. In het 

eerste halfjaar 2015 bedroeg de uitgaande kasstroom voor 

investeringsactiviteiten 384 miljoen euro (eerste halfjaar 

2014: 288 miljoen euro) voor efficiencyverbeteringen, 

uitbreiding van productielocaties en een investering in de 

joint venture Friesland Huishan Dairy in China.

 

De kasstroom uit financieringsactiviteiten is uitgekomen 

op 64 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 247 miljoen 

euro). Dit is het saldo van de uitbreiding van het belang in 

FrieslandCampina WAMCO Nigeria en een hogere benutting 

van de kredietfaciliteit. Het saldo liquide middelen is 

toegenomen van 606 miljoen euro (ultimo 2014) naar 

632 miljoen euro.

Financiële positie

De nettoschuld bedroeg 1.398 miljoen euro per 30 juni 

2015. Ten opzichte van ultimo 2014 betekent dit een stijging 

van 417 miljoen euro voornamelijk als gevolg van de koop 

van aandelen in FrieslandCampina WAMCO Nigeria en een 

investering in Friesland Huishan Dairy.

Het totaal eigen vermogen was per 30 juni 2015 

2.908 miljoen euro (ultimo 2014: 2.823 miljoen euro). Het 

eigen vermogen is toegenomen door de reservering uit 

de winst en is verminderd met de inkoop van aandelen 

in FrieslandCampina WAMCO Nigeria. Dit is ten laste van 

het eigen vermogen gebracht. De solvabiliteit (eigen 

vermogen als percentage van het balanstotaal) is gedaald 

naar 34,5 procent (ultimo 2014: 36,8 procent) door 

investeringen in FrieslandCampina WAMCO Nigeria en 

andere investeringen die het balanstotaal verhogen. 

De netto financieringslast bedroeg 8 miljoen euro en 

is daarmee 11 miljoen euro afgenomen ten opzichte 

van het eerste halfjaar 2014. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door koersverschillen op euroleningen aan 

bedrijfsonderdelen buiten de eurozone.

 

Het resultaat uit joint ventures en geassocieerde 

deelnemingen is toegenomen met 4 miljoen euro naar 

9 miljoen euro (eerste halfjaar 2014: 5 miljoen euro).

 

De belastinglast bedroeg 123 miljoen euro (eerste halfjaar 

2014: 55 miljoen euro). De toename is voornamelijk het 

gevolg van de hogere winst. 

Nieuwe positionering in Vietnam, Indonesië,  

Maleisië en Thailand

Dutch Lady, Frisian Flag en Foremost, de belangrijkste 

merken in Vietnam, Indonesië, Maleisië en Thailand 

hebben een nieuwe positionering gekregen: ‘Building 

strong families since 1871’ (bouwen aan sterke families 

sinds 1871). In 1871 is de eerste coöperatieve voorganger 

van FrieslandCampina opgericht. Begin 2015 ging de 

nieuwe positionering van de merken in de vier landen 

van start met nieuwe producten, verpakkingen en 

campagnes.
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Financiering

FrieslandCampina maakt gebruik van leningen van 

meerdere groepen financiers (leden-melkveehouders, 

banken en investeerders). Het hoofdbestanddeel van de 

bankleningen wordt gevormd door een gecommitteerde 

kredietfaciliteit van 1,5 miljard euro met een syndicaat van 

banken. In april 2015 is de looptijd van deze faciliteit met 

een jaar verlengd naar april 2020. Het hoofdbestanddeel 

van de uitstaande institutionele leningen bedraagt 

0,7 miljard US-dollar. De verplichtingen in US-dollar zijn via 

valutaswaps omgezet in euroverplichtingen.

Realisatie strategie route2020
FrieslandCampina’s strategie route2020 is gericht op 

duurzame groei én waardecreatie: duurzame groei van 

de onderneming en het tot maximale waarde brengen van 

alle door de leden-melkveehouders van de coöperatie 

geproduceerde melk. De verbetering van het resultaat is 

voor een zeer belangrijk deel het gevolg van de succesvolle 

executie van de in 2010 ingezette strategie. 

Groeicategorieën

De gehele categorie kindervoeding groeide volumematig 

met 15,8 procent. De consumentenproducten groeiden 

met 3,3 procent en de business-to-business producten 

met 24,4 procent. De verkopen van Friso-kindervoeding 

namen in alle markten toe en vooral in China en Hong 

Kong. De business-to-business markt herstelde zich van 

een teleurstellend 2014. Mede door de ingebruikname 

van de nieuwe productiecapaciteit kon ingespeeld worden 

op de toenemende vraag naar kindervoeding. Ondanks 

de toename van de melkaanvoer nam het aandeel van 

toegevoegdewaarde-producten in de omzet toe. Het volume 

in de categorie zuiveldranken nam af met 0,5 procent door 

lastige marktomstandigheden in Aziatische landen en West-

Europa. In Afrika en het Midden-Oosten nam het volume 

wel toe. Het volume kaas voor het retailsegment groeide 

met 14,0 procent en de marges zijn verbeterd. Het volume 

van merkkazen nam af met 6,0 procent door het wegvallen 

van de export naar Rusland. De groei van de export van 

merkkaas naar andere landen en de positieve ontwikkeling 

van Noord-Hollandse kaas compenseerden de lagere 

verkopen van Milner.

Marktontwikkelingen in de eerste helft van 2015

Wereldwijd nam in de eerste helft van 2015 de 

melkproductie toe met naar schatting 1,7 procent ten 

opzichte van de eerste helft van 2014. De melkproductie 

steeg in dezelfde periode in de Europese Unie met 

0,5 procent en in Nederland met 1,9 procent. In de eerste 

drie maanden van dit jaar nam de melkproductie in de 

Europese Unie nog af als gevolg van de dreiging van 

de superheffing bij quotumoverschrijding per 1 april 

2015. In Nieuw-Zeeland nam in de eerste maanden de 

melkproductie af als gevolg van droogte. In Australië 

en de Verenigde Staten nam de melkproductie wel toe. 

Door het lagere aanbod van melk en beperkte voorraden 

van zuivelproducten stegen in het eerste kwartaal de 

Europese noteringen voor kaas, melk- en weipoeder 

en boter. Ondanks deze prijsstijgingen bleef de export 

van zuivelproducten uit de eurozone goed doorlopen 

als gevolg van de afnemende waarde van de euro ten 

opzichte van vooral de US-dollar. Met de afschaffing 

van de melkquotering per 1 april 2015 nam in de EU de 

melkproductie toe. In Nederland steeg de melkproductie 

in het tweede kwartaal met 6 procent (ten opzichte van 

hetzelfde tijdvak in 2014). In Ierland bedroeg die groei zelfs 

gemiddeld 10 procent. Als gevolg van de forse daling van 

de importen van de belangrijke zuivel importerende landen 

China en Rusland, die niet gecompenseerd kon worden door 

de groei van de import in landen als Japan en Korea, is er 

sprake van een overschot aan melk op de wereldmarkt, 

waardoor de prijzen van zuivelproducten in het tweede 

kwartaal fors zijn gedaald zowel in de Europese Unie als op 

de wereldmarkt.

in euro per ton 
product

1 januari 
2015

1 april 
2015 %

1 juli 
2015 %

Kaas (Hannover) 2.550 2.750 + 8 2.250 - 18

Vol melkpoeder 2.170 2.790 + 29 2.220 - 20

Mager melkpoeder 1.730 2.010 + 16 1.720 - 14

Weipoeder 740 810 + 9 590 - 27

Boter 2.760 3.180 + 15 2.940 - 8
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Geografische groei

Op 1 april 2015 hebben FrieslandCampina en China Huishan 

Dairy Holdings Company de joint venture Friesland Huishan 

Dairy opgericht. Beide partijen hebben een belang van 

50 procent in de onderneming. Friesland Huishan Dairy 

gaat in China lokaal produceren voor de Chinese markt. 

FrieslandCampina heeft in juni 2015 het belang in zijn 

dochteronderneming FrieslandCampina WAMCO Nigeria 

Plc. vergroot van 54,58 naar 67,81 procent. Met de 

verwerving van 13,23 procent van de aandelen is een 

bedrag van 182 miljoen euro gemoeid. FrieslandCampina 

WAMCO Nigeria speelt al sinds 1954 een toonaangevende 

rol in Nigeria. 

Investeringen

De investeringsbegroting voor 2015 bedraagt 600 miljoen 

euro. Het grootste deel betreft investeringen in kwaliteits- 

en uitbreidingsinvesteringen. De lopende projecten in 

onder meer Leeuwarden, Borculo, Beilen en Veghel moeten 

bijdragen aan het verwerken van de groeiende hoeveelheid 

melk van de leden-melkveehouders.

In het eerste halfjaar van 2015 is een aantal nieuwe 

productiefaciliteiten in gebruik genomen:

•  FrieslandCampina Butter in Lochem: uitbreiding 

productiecapaciteit van boterolie;

•  FrieslandCampina in Aalter: nieuwe verpakkingslijn van 

zuiveldranken;

•  Eerste gedeelte van de nieuwbouw van FrieslandCampina 

Ingredients in Borculo.

Duurzaamheid

FrieslandCampina wil bijdragen aan het voeden van de 

groeiende wereldbevolking door te voorzien in veilige en 

gezonde voeding met een lage milieu-impact door haar 

eigen milieubelasting te verkleinen en door te investeren 

in innovatieve en duurzame oplossingen. In de eerste 

helft van 2015 zijn verdere stappen gezet om deze ambitie 

te verwezenlijken. Binnen de pijler ‘Voedingswaarde & 

gezondheid’ werd verder gewerkt aan de stapsgewijze 

verlaging van suiker en zout in de producten van 

FrieslandCampina. Ook startte Campina een samenwerking 

met NOC*NSF, dé autoriteit op het gebied van bewegen 

en sport, met als doel het belang van goede voeding – de 

rol van zuivel – en voldoende beweging in Nederland 

onder de aandacht te brengen. In Zuidoost-Azië werd de 

succesvolle samenwerking met Jr. NBA voortgezet om 

kinderen de basisprincipes van het basketbalspel en het 

belang van gezonde voeding bij te brengen. In de pijler 

‘Ontwikkeling lokale melkveehouderij’ in Azië en Afrika 

is gevolg gegeven aan de uitwisselingsprogramma’s met 

leden-melkveehouders om de lokale melkveehouderij 

naar een hoger niveau te brengen. Met de opening van 

de nieuwe productielocatie in Borculo, waar duurzame 

pyrolyse-olie gebruikt wordt als alternatief voor aardgas, 

is een nieuwe stap gezet op weg naar klimaatneutrale 

groei. Ook de opening van het LNG-tankstation in 

Leeuwarden droeg hieraan bij. Aandachtspunt binnen 

de pijler ‘Efficiënte en duurzame productieketens’ is 

het verbeteren van de energie- en waterefficiëntie. De 

activiteiten binnen de pijler ‘Duurzame melkveehouderij’ 

richtten zich voornamelijk op de introductie van het 

vernieuwde kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus 

planet. Met dit programma kunnen leden-melkveehouders 

extra verdiensten realiseren en wordt duurzaamheid in de 

melkveehouderij verder gestimuleerd.

Peak: 60 jaar op de Nigeriaanse markt

Op 23 juni 2015 vierde FrieslandCampina WAMCO Nigeria 

dat het merk Peak 60 jaar op de Nigeriaanse markt 

aanwezig is. Sinds de introductie van Peak is het merk 

blijven groeien door de kwaliteit, verkrijgbaarheid en 

betaalbaarheid van de producten. 
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Halfjaarbericht 2015 Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Aanpassingen in de organisatie

In april 2015 hebben FrieslandCampina Hungária en Alföldi 

Tej overeenstemming bereikt over de verkoop van de 

productielocatie in Debrecen aan Alföldi Tej. De nieuwe 

eigenaar zal de productie van zuivelproducten ter plaatse 

voortzetten. De werkgelegenheid blijft behouden. 

In de FrieslandCampina productielocaties in Beilen en 

Leeuwarden is begin 2015 gestart met een programma 

gericht op efficiëntieverbetering en kostenverlaging. De 

verbetervoorstellen leiden tot structurele wijzigingen 

zoals nieuwe werkwijzen, verandering in taken en 

verantwoordelijkheden, efficiëntere bezetting, andere 

samenstelling van ploegen en aanpassing van de 

organisatiestructuur. Voorzien is dat in de komende drie 

jaar bij FrieslandCampina in Beilen en Leeuwarden tussen 

de 335 en 355 van de huidige 1.590 arbeidsplaatsen zullen 

vervallen. Het gaat hierbij om 140-160 FrieslandCampina-

werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd. De overigen betreffen uitzendkrachten en 

tijdelijke contracten. Ook in de productielocatie in Gütersloh 

in Duitsland loopt een programma voor het verbeteren van 

de efficiëntie.

Met ingang van januari 2015 is de nieuwe werkmaatschappij 

FrieslandCampina Africa opgericht waarin de verkoop-

activiteiten voor Noord- en West-Afrika (met uitzondering 

van Nigeria) zijn gebundeld. De werkmaatschappij maakt 

deel uit van de business group FrieslandCampina Consumer 

Products Europe, Middle East & Africa.

Veiligheid

In het eerste halfjaar 2015 is het aantal ongevallen met 

verzuim op FrieslandCampina-locaties afgenomen van 50 

naar 36, een afname van 28 procent ten opzichte van het 

eerste halfjaar 2014. Niet eerder lag het aantal ongevallen 

op zo’n laag niveau. Het aantal ongevallen met verzuim 

per 200.000 gewerkte uren is in het eerste halfjaar 2015 

afgenomen naar 0,23 (eerste halfjaar 2014: 0,35). De 

doelstelling voor geheel 2015 ligt op minder dan 0,27 aantal 

ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren. Op 17 

van de 115 FrieslandCampina-locaties heeft er gedurende 

één jaar geen enkel ongeval met verzuim plaatsgevonden. 

Tien locaties zijn 1.000 dagen vrij van ongevallen en hebben 

hiervoor de FrieslandCampina Safety Award ontvangen. De 

voornaamste oorzaken van ongevallen waren gerelateerd 

aan:

1.  Vallen, struikelen, uitglijden (vallen van de trap, gladde 

vloeren, verstappen);

2. Machineveiligheid (draaiende delen, stoom, druk);

3. Intern transport (heftruck- en palletwagenaanrijdingen).

In 2015 ligt de nadruk op:

• Het implementeren van de ‘Life-Saving Rules’;

• Veilig werken met gecontracteerden;

• Procesveiligheid.

Minister Kamp stelt duurzame energievoorziening  

in gebruik

Voor de energievoorziening van de beide productielocaties 

in Borculo zal gebruik worden gemaakt van gecertificeerde 

duurzame pyrolyse-olie met een zeer geringe directe CO
2
-

uitstoot. Henk Kamp, Minister van Economische Zaken, 

nam op 11 mei 2015 door het openen van de afsluiter de 

duurzame energievoorziening officieel in gebruik. Door 

te kiezen voor duurzame pyrolyse-olie daalt de directe 

CO
2
-uitstoot met 15 procent. FrieslandCampina heeft de 

afgelopen jaren gebouwd aan een nieuwe productielocatie 

in Borculo. In de toekomst zullen hier speciale melkpoeders 

en ingrediënten voor kindervoeding geproduceerd gaan 

worden. Met deze investering speelt FrieslandCampina in 

op de groei van de melkproductie en de toenemende vraag 

naar kindervoeding. 
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Maatregelen Europese Commissie in verband met fusie

De onafhankelijke Stichting Dutch Milk Foundation 

(DMF) geeft uitvoering aan de fusievoorwaarden die de 

Europese Commissie in 2008 heeft gesteld aan de fusie 

tussen Friesland Foods en Campina. FrieslandCampina 

moet producenten van dagverse zuivelproducten en/of 

natuurgerijpte kaas op jaarbasis maximaal 1,2 miljard kilo 

Nederlandse boerderijmelk ter beschikking stellen tegen de 

FrieslandCampina-garantieprijs. 

De bedrijfsonderdelen die bij de fusie afgestoten moesten 

worden en nu onderdeel uitmaken van Arla Foods en 

Deltamilk, maken gebruik van deze mogelijkheid en van 

de voor hen gereserveerde volumes. Van de beschikbare 

1,2 miljard kilo melk is 0,9 miljard door DMF voor deze 

marktpartijen gereserveerd. Voor levering van de 

resterende circa 0,3 miljard kilo melk is een contract 

afgesloten met A-ware dat is ingegaan op 1 maart 2015.

De Stichting zorgt eveneens voor de uitvoering van de 

opgelegde vertrekregeling voor Nederlandse leden-

melkveehouders van FrieslandCampina. In de periode 

1 januari – 30 juni 2015 heeft de DMF vijf mutaties 

doorgevoerd. In totaal ging het hierbij om 5,0 miljoen kilo 

melk. De melk die beschikbaar is bij de Stichting wordt 

verminderd met het volume aan melk van Nederlandse 

leden-melkveehouders die FrieslandCampina verlaten 

met gebruikmaking van de vertrekregeling. Vanaf de 

inwerkingtreding van de vertrekregeling in 2009 hebben 

98 melkveehouders hiervan gebruik gemaakt. In totaal gaat 

het hierbij om 73 miljoen kilo melk.

Risico’s 

In het Jaarverslag 2014 zijn de onzekerheden en risico’s 

beschreven die mogelijk een materieel nadelig effect op het 

resultaat en het vermogen van FrieslandCampina kunnen 

hebben. Daarin is eveneens beschreven op welke wijze de 

onderneming deze risico’s beheerst. Deze beschrijving van 

onzekerheden, risico’s en maatregelen vormt door middel 

van verwijzing een onderdeel van dit halfjaarbericht. 

De belangrijkste onzekerheden voor het tweede 

halfjaar 2015 betreffen de negatieve prijstrend van 

de basiszuivelproducten op de wereldmarkt en de 

geopolitieke ontwikkelingen. Daarnaast blijven de 

economische ontwikkelingen in verschillende regio’s, 

valutaschommelingen en de toenemende regelgeving en 

eisen van overheden mogelijke risico’s.

Gebeurtenissen na balansdatum

Overname mozzarella-producent Fabrelac 

Op 22 juli 2015 is bekend gemaakt dat FrieslandCampina 

voornemens is mozzarella-producent Fabrelac 

over te nemen. Met de overname van de Belgische 

mozzarellaproducent betreedt FrieslandCampina de 

groeiende mozzarellamarkt en breidt zijn kaasportfolio uit. 

Fabrelac produceert hoofdzakelijk koemelkmozzarella dat 

wordt verwerkt in andere voedingsmiddelen, onder meer op 

pizza’s. Daarnaast produceert de onderneming saladekaas, 

wei-ingrediënten en room. De transactie is onderworpen 

aan goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. De 

omzet van het bedrijf bedroeg in 2014 44 miljoen euro en er 

werken 30 medewerkers.

Samenwerking FrieslandCampina en Jr. NBA

FrieslandCampina en de Jr. NBA zetten hun samenwerking 

die in maart 2014 is gestart voort in 2015. Doel van de 

samenwerking is door middel van spel en sport een 

gezonde leefstijl onder kinderen in Zuidoost-Azië te 

bevorderen. Het afgelopen jaar werden 8.000 kinderen van 

700 scholen en lokale gemeenschappen in de leeftijd van 

5 tot 15 jaar met clinics bereikt door hen de basisprincipes 

van het basketbalspel en het belang van gezonde voeding 

bij te brengen. 
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Halfjaarbericht 2015 Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Vooruitzichten 

Naar verwachting zal in de tweede helft van 2015 het 

wereldwijde aanbod van melk verder licht toenemen. 

Waarschijnlijk zal de vraag naar zuivelproducten in lokale 

markten en op de wereldmarkt nauwelijks toenemen 

als gevolg van het achterblijven van de vraag naar 

zuivelgrondstoffen in China en het handhaven door 

Rusland van de blokkade van zuivelproducten uit de 

Europese Unie. Hierdoor zullen de opbrengstprijzen van de 

basiszuivelproducten op de wereldmarkt ook in het tweede 

halfjaar waarschijnlijk onder sterke druk blijven staan. 

FrieslandCampina spreekt geen concrete verwachting uit 

ten aanzien van het resultaat over het gehele jaar 2015.

Verantwoordelijkheidsverklaring

De leden van de executive board van Koninklijke 

FrieslandCampina N.V. verklaren hierbij, conform artikel 

5:25d lid 2 onder c Wet op het Financieel Toezicht dat, voor 

zover hen bekend, het halfjaarbericht een getrouw beeld 

geeft van de activa, passiva en financiële positie per 30 juni 

2015 en van het resultaat over de eerste zes maanden 

van 2015 van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en de 

gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen 

en dat het halfjaarverslag een getrouw beeld geeft van de 

informatie vereist krachtens artikel 5:25d lid 8 van de Wet 

op het Financieel Toezicht. 

Samenstelling executive board en  

raad van commissarissen

Cees ’t Hart heeft per 1 juni 2015 zijn functie als chief 

executive officer van Koninklijke FrieslandCampina N.V. 

neergelegd. Hij heeft deze functie sinds 1 januari 2009 

vervuld. De raad van commissarissen heeft Roelof 

Joosten per 1 juni 2015 benoemd tot zijn opvolger. Roelof 

Joosten was chief operating officer van de business group 

FrieslandCampina Ingredients. Tine Snels is per 1 juni 2015 

benoemd tot executive director van de business group 

FrieslandCampina Ingredients. Zij was managing director 

van de werkmaatschappij FrieslandCampina Kievit.

Sjoerd Galema heeft in overleg met het bestuur van de 

coöperatie besloten zijn activiteiten als lid van het bestuur 

van de coöperatie Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. 

en de daaraan verbonden positie als lid van de raad van 

commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. met 

ingang van 24 maart 2015 te beëindigen. Op 26 augustus 

2015 wordt zijn opvolger bekend gemaakt die na afloop van 

de ledenraad op 15 december 2015 in functie zal treden.

Executive board

Roelof (R.A.) Joosten

Chief executive officer 

Hein (H.M.A.) Schumacher

Chief financial officer

Kees (C.J.M.) Gielen

Chief operating officer 

Piet (P.J.) Hilarides

Chief operating officer 

Gregory (G.) Sklikas

Chief operating officer 

Amersfoort, 21 augustus 2015

FrieslandCampina neemt afvullijn voor  

kunststofflessen in gebruik

In het eerste halfjaar van 2015 heeft FrieslandCampina 

in Aalter (België) een nieuwe innovatieve afvullijn 

voor kunststofflessen in gebruik genomen. De flessen 

worden in de machine zelf geblazen, gevuld en van een 

dop voorzien. 
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Consumer Products Europe, Middle East & Africa

Resultaten
in miljoenen euro’s

2015
eerste 

halfjaar

2014
eerste 

halfjaar %

2014

jaar

Netto-omzet 1.865 1.960 -4,8 3.874

Netto-omzet exclusief 
valuta-effecten

1.846 1.960 -5,8

Bedrijfsresultaat 144 96 50,0 245

Bedrijfsresultaat 
exclusief valuta-effecten

141 96 46,9

Bedrijfsresultaat als % 
van de netto-omzet

7,7 4,9 6,3

Prijseffect op de omzet ▼

Volume-mix effect  
op de omzet

▼

De netto-omzet van de business group Consumer Products 

Europe, Middle East & Africa is in het eerste halfjaar 

2015 gedaald met 4,8 procent naar 1.865 miljoen euro. 

In Zuidoost-Europa, het Midden-Oosten en in Afrika is 

volumegroei gerealiseerd. In West-Europa nam de omzet 

af door lagere verkoopprijzen – vanwege de lagere 

garantieprijs voor boerderijmelk – en lagere volumes 

vanwege negatieve marktgroei. Het bedrijfsresultaat 

is sterk gestegen door de lagere garantieprijs, hoger 

aandeel in de omzet van toegevoegdewaarde-producten 

en herstructureringsbesparingen, ondanks de lagere 

verkoopprijzen en hogere uitgaven voor reclame en 

promotie. Het personeelsbestand van de business group is 

gedaald met 340 FTE (4,3 procent) ten opzichte van eind 

december 2014 vanwege uitgevoerde herstructureringen. 

Als gevolg van de aangekondigde herstructurering bij 

FrieslandCampina in Leeuwarden en Gütersloh is een 

voorziening getroffen van 11 miljoen euro. 

In Nederland en België nam de omzet af maar het 

bedrijfsresultaat toe ten opzichte van het eerste halfjaar 

2014. De zuivelconsumptie nam in beide landen opnieuw 

af. De marktaandelen van Campina en Milner liepen verder 

terug. Chocomel daarentegen laat goede groei zien. Met 

de succesvolle introductie van Chocomel Vers is een plaats 

verworven in het koelschap. Ook de marktaandelen van de 

vruchtensappen Appelsientje, CoolBest en DubbelFrisss 

namen toe. De productielocatie voor dagverse zuivel 

in Eindhoven is in juni 2015 gesloten. De productie is 

verplaatst naar Rotterdam en Maasdam. Van de 134 

betrokken medewerkers heeft 65 procent een andere 

functie binnen FrieslandCampina aanvaard.

In Duitsland namen de omzet en het bedrijfsresultaat af 

door toenemende concurrentie en prijsdruk op melk en 

kaas, hetgeen de volumes onder druk zette. Het merk 

Landliebe realiseerde groei van het marktaandeel, mede 

gedreven door hogere reclame- en promotie-uitgaven. 

De werkmaatschappij FrieslandCampina Retail Brands 

Europe (verkoop van huismerkproducten) heeft een lager 

volume verkocht dan in het eerste halfjaar van 2014 vooral 

door capaciteitsbeperkingen in de productielocatie in 

Aalter. Het bedrijfsresultaat was stabiel ten opzichte van 

het eerste halfjaar 2014.

In Griekenland nam de omzet af vanwege prijsverlagingen, 

terwijl de volumes en het bedrijfsresultaat zijn toegenomen, 

ondanks de verslechterende economische en marktsituatie. 

De marktaandelen zijn afgenomen met uitzondering 

van NoyNoy-kaas. In juni 2015 zijn, onder de naam 

NoyNoy Eklekto, authentieke melk- en kaasproducten 

geïntroduceerd.

In Engeland, Hongarije en Roemenië verbeterden de omzet 

en het bedrijfsresultaat. In Engeland is Yazoo smoothie 

geïntroduceerd. In Hongarije is de productielocatie 

in Debrecen verkocht. De 107 medewerkers zijn in 

dienst getreden bij de nieuwe eigenaar. De Hongaarse 

marktaandelen van Pöttyös en Landliebe zijn verder 

gegroeid. In Roemenië is een verdere herstructurering in 

de productielocatie en het distributienetwerk doorgevoerd. 

Hierdoor is het aantal medewerkers met 248 FTE 

gereduceerd ten opzichte van eind december 2014. Het 

volume en marktaandeel van Napolact is gegroeid, in 

combinatie met de verlaging van de kosten is hierdoor het 

bedrijfsresultaat verbeterd.

Volumedruk in West-Europese-markten 

gedeeltelijk gecompenseerd door groei in 

Zuidoost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika 

Netto-omzet gedaald door met name lagere 

verkoopprijzen en lagere volumes

Toename uitgaven aan reclame en promotie 

voor volume- en marktaandeelbehoud 

Bedrijfsresultaat gestegen door de lagere 

garantieprijs, hoger aandeel in de omzet 

van toegevoegdewaarde-producten en 

herstructureringsbesparingen
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Halfjaarbericht 2015 Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Introductie 

van Chocomel 

Vers, sinds 

1 maart 

verkrijgbaar in 

het koelschap.

Sterk met Campina

Campina heeft de campagne ‘Sterk met Campina’ 

gelanceerd, waarin het merk, samen met Olympisch 

kampioen Epke Zonderland, sportend Nederland 

aanmoedigt om gezond te leven. In de campagne komt 

het belang van voldoende beweging en goede voeding 

samen. Zuivel bevat belangrijke voedingsstoffen die je 

spieren en botten goed kunnen gebruiken.

In Rusland staan de verkopen onder druk, met name 

door de boycot van agrarische producten uit de EU, 

waardoor kaas en andere zuivelproducten niet naar 

Rusland geëxporteerd worden. Rusland heeft aangeven 

de boycot voort te zetten tot augustus 2016. Daarnaast 

heeft de economische situatie negatief doorgewerkt 

op de koopkracht van de Russische consument. Het 

bedrijfsresultaat is verbeterd ten opzichte van 2014.

De omzet van de werkmaatschappij FrieslandCampina 

Foodservice liep verder terug door lagere volumes en 

verkoopprijzen, met name in Nederland en Duitsland. 

Volumegroei werd gerealiseerd in de segmenten ‘Global 

Accounts’ (fastfood-ketens), ‘Industry’ (bakkerijen) en 

‘International’ (Frankrijk, Italië). Het bedrijfsresultaat nam 

af vanwege de lagere volumes en verkoopprijzen.

In Nigeria is de omzet licht gestegen als gevolg van 

verbeteringen in de distributie en een toename van de 

reclame- en promotie-activiteiten. In het noordoosten blijft 

er politieke onrust waardoor in die regio de verkopen onder 

druk blijven staan. Het bedrijfsresultaat is sterk gestegen 

vanwege de betere volume-mix en lagere kostprijzen, 

ondanks negatieve valuta-effecten van 19 miljoen euro.

 

In het Midden-Oosten (Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische 

Emiraten) werd eveneens omzetgroei gerealiseerd ten 

opzichte van de eerste helft van 2014. Het bedrijfsresultaat 

is sterk gestegen door de betere volume-mix en positieve 

valuta-effecten van 23 miljoen euro.

De nieuwe werkmaatschappij FrieslandCampina Africa 

heeft goed gepresteerd met een forse volumegroei. 

Voor de helft is dit het gevolg van de acquisitie van de 

zuivelgerelateerde-activiteiten van Olam in Ivoorkust in 

november 2014. Daarnaast nam in Egypte de verkoop van 

Frico-kaas weer toe en steeg in West-Afrikaanse landen de 

verkoop van geëvaporeerde melk onder andere met het 

merk Bonnet Rouge. Het bedrijfsresultaat is fors gestegen 

vanwege volumegroei en lagere kostprijzen.
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Consumer Products Asia

Kaas herstelt zich maar realiseert nog geen 
positief bedrijfsresultaat 

FrieslandCampina Export kan profiteren van 
goedkope euro

Melkpoeder en boter kunnen niveau 

garantieprijs niet in de markt realiseren

Herstructurering kaasverpakkingsactiviteiten

De netto-omzet van de business group Consumer Products 

Asia is in het eerste halfjaar van 2015 met 25,8 procent 

gestegen naar 1.386 miljoen euro. Het positieve valuta-

effect op de omzet bedroeg 199 miljoen euro. In alle 

markten is groei gerealiseerd met Friso-kindervoeding. 

Binnen de categorie zuiveldranken is sprake van stevige 

concurrentie van zowel lokale als internationale spelers. 

Hogere uitgaven in reclame en promotie onder meer 

door de campagnes ‘Building Strong Families since 1871’ 

en ‘Drink.Move.BeStrong’ moeten groeiherstel verder 

ondersteunen. Het bedrijfsresultaat van de business group 

nam met 95,3 procent toe naar 330 miljoen euro. Hierin 

bedroeg het positieve valuta-effect 45 miljoen euro.

In China en Hong Kong is opnieuw een sterke groei 

gerealiseerd van zowel de omzet als het bedrijfsresultaat. In 

China groeit Friso verder door uitbreiding van de distributie 

en succesvolle e-commerce activatie in samenwerking 

met winkelketens. In Hong Kong zijn de merken Friso, 

Black&White en Dutch Lady succesvol. 

FrieslandCampina Indonesia toont tekenen van herstel 

na een lastig 2014. Als gevolg van de devaluatie van de 

roepia blijft geïmporteerde voeding, waaronder zuivel, 

voor sommige bevolkingsgroepen kostbaar. Ondanks 

de lastige marktomstandigheden verbeterden de omzet 

en het bedrijfsresultaat. Verdere verbetering in de 

distributie en vooral herstel van de verkopen van gezoete 

gecondenseerde melk stonden hier aan de basis. De 

verkopen van kindervoeding onder het merk Frisian Flag 

blijven nog achter bij de verwachtingen. 

In Vietnam is de omzet licht gestegen maar blijven het 

volume en de resultaatontwikkeling onder druk staan 

als gevolg van de economische stagnatie in het land 

en sterke concurrentie door intensieve reclame- en 

promotiecampagnes en sterke concurrentie op prijs. 

In Thailand en Maleisië verbeterde de omzet en het 

bedrijfsresultaat. Echter, ook in deze landen staan de 

marktaandelen onder druk door sterke concurrentie. De 

verkopen in Myanmar ontwikkelen zich volgens plan.

Op de Filippijnen namen de omzet en het bedrijfsresultaat 

van Alaska Milk Corporation opnieuw verder toe. Er lopen 

verschillende investeringsprojecten om de capaciteit verder 

uit te breiden. 

Verdere groei in China, Hong Kong, Indonesië en 
Filippijnen 

Groeivertraging in Vietnam, Maleisië en Thailand

Extra investeringen in reclame en promotie 
deels gefinancierd door kostenbeheersing

Campagne voor zuiveldranken om groei te 
ondersteunen 

In een aantal landen in Azië is, in samenwerking met 

autoriteiten en gezondheidsprofessionals, de campagne 

Drink.Move.BeStrong actief. 

Resultaten
in miljoenen euro’s

2015
eerste 

halfjaar

2014
eerste 

halfjaar %

2014

jaar

Netto-omzet 1.386 1.102 25,8 2.369

Netto-omzet exclusief 
valuta-effecten

1.187 1.102 7,7

Bedrijfsresultaat 330 169 95,3 438

Bedrijfsresultaat 
exclusief valuta-effecten

285 169 68,6

Bedrijfsresultaat als % 
van de netto-omzet

23,8 15,3 18,5

Prijseffect op de omzet ▲

Volume-mix effect  
op de omzet

▲
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Cheese, Butter & Milkpowder

De netto-omzet van de business group Cheese, Butter & 

Milkpowder is in het eerste halfjaar 2015 met 15,4 procent 

afgenomen naar 1.259 miljoen euro. De verkoopprijzen 

lagen op een lager niveau dan in het eerste halfjaar 2014 

en er is minder boter geproduceerd. De productie van kaas 

is toegenomen. FrieslandCampina Export had een goed 

eerste halfjaar. Het bedrijfsresultaat is met -27 miljoen 

euro op hetzelfde niveau uitgekomen als in dezelfde 

periode van vorig jaar. Hierin zijn voor de sluiting van de 

kaasverpakkingslocatie Den Hollander Food in Lochem 

een reservering voor reorganisatiekosten van 4 miljoen 

euro en een bijzondere waardevermindering van 3 miljoen 

euro verwerkt. Als gevolg van de na 1 april 2015 dalende 

noteringen voor foliekaas, boter en melkpoeder kon het 

niveau van de garantieprijs in het tweede kwartaal niet in 

de markt worden terugverdiend. 

 

De omzet van FrieslandCampina Cheese nam in het eerste 

halfjaar af ten opzichte van het eerste halfjaar 2014 

door lagere verkoopprijzen. Het volume lag licht hoger 

onder andere door een nieuwe afnemer in Spanje. Het 

bedrijfsresultaat verbeterde door een relatief gunstig 

eerste kwartaal. De productielocatie in Gerkesklooster 

produceert sinds maart 2015 weer nagenoeg hetzelfde 

volume kaas als voor de brand in juli 2014. Zijerveld had een 

goed eerste halfjaar. In Nederland doet Noord-Hollandse 

kaas het goed. Het Zijerveld-concept van de inrichting 

en advisering van de kaasafdeling van supermarkten is 

succesvol. In 2015 is ook gestart met het uitrollen van de 

formule bij supermarktketens in Duitsland en België.

Bij FrieslandCampina Butter nam de omzet af door lagere 

volumes en prijsdruk. Wel is de afzet van specialiteitenboter 

toegenomen. Dit kon echter de druk op het resultaat door 

de dalende verkoopprijzen in het tweede kwartaal niet goed 

maken. 

De omzet en het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina 

Milkpowder is sterk afgenomen door het lagere prijsniveau 

ten opzichte van het eerste halfjaar 2014.

FrieslandCampina Export heeft een goed eerste halfjaar 

achter de rug. Zowel het volume, de omzet als het 

bedrijfsresultaat verbeterde. Door de relatief goedkope 

euro verbeterde de concurrentiepositie. Hierdoor kon 

meer Frico-kaas, gecondenseerde melk en kindervoeding 

geëxporteerd worden.

Kaas herstelt zich maar realiseert nog geen 
positief bedrijfsresultaat 

FrieslandCampina Export kan profiteren van 
goedkope euro

Melkpoeder en boter kunnen niveau 

garantieprijs niet in de markt realiseren

Herstructurering kaasverpakkingsactiviteiten

Zijerveld is 

door Levens-

middelenkrant 

uitverkozen 

tot Gouden 

Partner 2015.

Een kroon 
op ons werk

Zijerveld mag zich 
wederom voor twee jaar Gouden 

Partner noemen. We zijn zeer dankbaar 
voor de waardering voor onze samenwerking. 

Retailers waarderen ons op de criteria omzet-
bijdrage en meedenken in de kaascategorie, 

uiteraard altijd toegespitst op de winkelformule en 
het profi el van de klanten. We bereiken een breed 

publiek met de Noord-Hollandse Gouda, geitenkaas, 
boerenkaas en buitenlandse kaas. Dit vertaalt zich 
naar meer succes en een hoger rendement uit de kaas-
categorie. Meer weten? Bel ons op (0172) 630 100.

www.zijerveldfood.nl

Noord-Hollandse Gouda Geitenkaas Boerenkaas Buitenlandse kaas

ZV0985-30 Advertentie Levensmiddelenkrant v5 AR.indd   1 24-06-15   09:44

Resultaten
in miljoenen euro’s

2015
eerste 

halfjaar

2014
eerste 

halfjaar %

2014

jaar

Netto-omzet 1.259 1.488 -15,4 2.893

Netto-omzet exclusief 
valuta-effecten

1.263 1.488 -15,1

Bedrijfsresultaat -27 -27 0,0 -96

Bedrijfsresultaat 
exclusief valuta-effecten

-27 -27 0,0

Bedrijfsresultaat als % 
van de netto-omzet

-2,1 -1,8 -3,3

Prijseffect op de omzet ▼

Volume-mix effect  
op de omzet

▼
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Nutrition plays a key role in boosting 

the performance of people with an 

active lifestyle. To meet the nutritional 

needs of your customer, DMV offers 

a wide range of specialised proteins. 

Leading Performance nutrition brands 

across the globe partner with DMV 

because they can count on us for high 

quality ingredients, supply reliability and 

nutritional know-how. Our intensifi ed 

focus on Performance nutrition makes 

DMV your trusted partner to build 

success. 

To fi nd out more please visit: 

www.dmv.nl

Dairy protein 
for him, 
trusted by you

DMVVEG0272 WOFI MTB 218x284mm.indd   1 19-02-15   09:41

Ingredients

De netto-omzet en het bedrijfsresultaat van de business 

group Ingredients hebben zich in het eerste halfjaar 

2015 hersteld van een lastig 2014. De netto-omzet 

nam met 4,5 procent toe naar 888 miljoen euro. Het 

bedrijfsresultaat verbeterde met 35,6 procent ondanks een 

reservering voor reorganisatiekosten van 9 miljoen euro 

voor efficiëntiemaatregelen in de productielocatie in Beilen. 

De vraag naar hoogwaardige zuivelingrediënten nam, na 

een teleurstellend 2014, weer toe en de marges hebben zich 

hersteld. Door de toegenomen capaciteit en de goede vraag 

heeft de business group meer melk verwerkt dan in het 

eerste halfjaar 2014. 

De omzet en het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina 

Domo zijn verbeterd door de toenemende vraag naar 

kindervoeding en ingrediënten vooral uit China en Hong 

Kong. Ook de verkopen aan een aantal grote producenten 

van voedingsmiddelen (‘key accounts’) zijn toegenomen. 

De opbrengst van weiproducten staat onder druk als 

gevolg van het hoge aanbod in de markt. Vivinal Milkfat 

is een nieuw geïntroduceerd ingrediënt specifiek voor 

kindervoeding.

Bij FrieslandCampina Kievit lagen de omzet en het resultaat 

op een hoger niveau dan in de eerste helft van 2014. Wel 

is er sprake van enige prijsdruk als gevolg van toenemend 

aanbod en concurrentie, vooral in Oost-Europa. De nieuw 

geïntroduceerde koffieconcepten voor Cappuccino, White 

coffee en Lattes zijn succesvol.

De omzet en het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina 

DMV zijn verbeterd voornamelijk door de toenemende 

vraag naar caseïnaten als gevolg van de lagere 

verkoopprijzen en de groeiende markt voor eiwitten. 

Ook FrieslandCampina Nutrifeed, FrieslandCampina Creamy 

Creation en DFE Pharma hadden een goed eerste halfjaar; 

het volume en het bedrijfsresultaat ontwikkelden zich 

positief. 

Door de nieuwe poedertorens bij FrieslandCampina 

Ingredients in Beilen en Bedum kon worden ingespeeld 

op de toenemende vraag naar Friso-kindervoeding 

en kindervoeding en ingrediënten voor derden. Bij 

FrieslandCampina Ingredients in Borculo is de investering 

gereed gekomen van de vervanging en de uitbreiding 

van de productiecapaciteit van galacto-oligosacchariden 

uit wei, dat gebruikt wordt als een prebioticum in 

kindervoeding. In Borculo is de nieuwe energiezuinige 

pyrolyse-installatie in juni 2015 in gebruik genomen. 

Voor de volledig nieuwe productielocatie voor speciale 

melkpoeders en ingrediënten in Borculo is de bouw van 

de eerste fase afgerond. Deze zal naar verwachting medio 

2016 gereed zijn. 

Volumegroei door toenemende vraag naar 
kindervoeding en zuivelingrediënten 

Omzetaandeel van toegevoegdewaarde-
producten toegenomen

Goedkope euro vergemakkelijkt de export

Na periode van investeringen nu de nadruk op 

efficiency en kostenreductie

Advertentie-

campagne 

van DMV voor 

gespeciali-

seerde 

 eiwitten.

Resultaten
in miljoenen euro’s

2015
eerste 

halfjaar

2014
eerste 

halfjaar %

2014

jaar

Netto-omzet 888 850 4,5 1.750

Netto-omzet exclusief 
valuta-effecten

853 850 0,4

Bedrijfsresultaat 118 87 35,6 179

Bedrijfsresultaat 
exclusief valuta-effecten

114 87 31,0

Bedrijfsresultaat als % 
van de netto-omzet

13,3 10,2 10,2

Prijseffect op de omzet ▼

Volume-mix effect  
op de omzet

▲
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Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening

1  De vergelijkende cijfers van 2014 zijn aangepast zoals beschreven in de grondslagen (zie pagina 22).

In miljoenen euro's eerste halfjaar 2015 eerste halfjaar 2014 1

Netto-omzet 5.645 5.635 

Overige bedrijfsopbrengsten 1 4 

Bedrijfslasten -5.332 -5.466 

Bedrijfsresultaat 314 173 

   

Financieringsbaten en -lasten -8 -19 

Resultaat uit joint ventures en geassocieerde deelnemingen 9 5 

Winst voor belastingen 315 159 

   

Belastingen -123 -55 

Winst voor de periode 192 104 

   

Winst toe te rekenen aan:   

 - houders van ledenobligaties 21 19 

 - verstrekker van lening coöperatie 5 5 

 - aandeelhouder van de vennootschap 126 48 

 -  aandeelhouder en overige vermogensverschaffers van de 
vennootschap  152  72 

 - minderheidsbelangen 40 32 

Winst voor de periode 192 104 

Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

In miljoenen euro's eerste halfjaar 2015 eerste halfjaar 2014 

Winst voor de periode  192  104 

     

Posten die in de toekomst worden of mogelijk worden opgenomen 
in de winst-en-verliesrekening:     

Effectieve deel mutatie kasstroomafdekkingen, na aftrek van 
belastingen

7  -6  

Valuta-omrekenverschillen, na aftrek van belastingen 39  6  
Waardemutatie financiële instrumenten beschikbaar voor verkoop, 
na aftrek van belastingen

-6  -3  

  40  -3 

     

Posten die in de toekomst niet worden opgenomen in de winst-en-
verliesrekening:     

Herwaardering van verplichtingen (activa) uit hoofde van toegezegd-
pensioenregelingen, na aftrek van belastingen

17  -90  

  17  -90 

     

Resultaten direct verwerkt in het eigen vermogen, na aftrek van 
belastingen  57  -93 

Totaalresultaat voor de periode  249  11 

     

Totaalresultaat toe te rekenen aan:     

Aandeelhouder en overige vermogensverschaffers van de 
vennootschap  209  -21 

Minderheidsbelangen  40  32 
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In miljoenen euro’s 30 juni 2015 31 december 2014

Activa
Grond, gebouwen en installaties 2.779 2.589 

Immateriële activa 1.354 1.258 

Latente belastingvorderingen 358 364 

Personeelsbeloningen 6 5 

Overige financiële activa 267 220 

Vaste activa 4.764 4.436 

   

Voorraden 1.394 1.264 

Vorderingen 1.406 1.347 

Liquide middelen 848 622 

Activa aangehouden voor verkoop 6 7 

Vlottende activa 3.654 3.240 

   

Totaal activa 8.418 7.676 

   

Eigen vermogen   

Aandelenkapitaal 370 370 

Lening coöperatie 291 296 

Ledenobligaties 1.353 1.300 

Algemene reserve en overige reserves 633 621 

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouder en overige 
vermogensverschaffers van de vennootschap 2.647 2.587 

Minderheidsbelangen 261 236 

Totaal eigen vermogen 2.908 2.823 

   

Verplichtingen   

Personeelsbeloningen 553 663 

Latente belastingverplichtingen 122 108 

Rentedragende verplichtingen 1.394 1.341 

Overige langlopende verplichtingen 30 45 

Langlopende verplichtingen 2.099 2.157 

   

Verplichtingen aan financiers 741 220 

Overige kortlopende verplichtingen 2.670 2.476 

Kortlopende verplichtingen 3.411 2.696 

Totaal verplichtingen 5.510 4.853 

   

Totaal passiva 8.418 7.676 

Verkorte geconsolideerde balans
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In miljoenen euro's eerste halfjaar 2015 eerste halfjaar 2014 

Winst voor belastingen 315 159 

Afschrijvingen op gebouwen en installaties en amortisatie 
immateriële activa 

130 111 

Mutatie voorraden, vorderingen en verplichtingen -44 -302 

Overige operationele activiteiten -82 -160 

Nettokasstroom uit operationele activiteiten 319 -192 

   

Investeringen in grond, gebouwen, installaties en immateriële activa -275 -284 

Acquisities, na aftrek van verworven geldmiddelen -94  

Investeringen in effecten -27 -9 

Overige investeringsactiviteiten 12 5 

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -384 -288 

   

Uitbetaald dividend aan en overname van minderheidsbelangen -226 -35 

Opname en aflossingen van rentedragende verplichtingen 328 310 

Uitbetaalde rentevergoeding aan houders van ledenobligaties en 
overige 

-38 -28 

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten 64 247 

   

Nettokasstroom -1 -233 

   

Liquide middelen begin boekjaar1 606 510 

Nettokasstroom -1 -233 

Koersverschil liquide middelen 27  

Liquide middelen einde halfjaar1 632 277 

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

1  Liquide middelen bevat tevens rekening-courant banken die direct opeisbaar zijn en een integraal onderdeel vormen van het kasbeheer van FrieslandCampina.
2  Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouder van de vennootschap en overige vermogensverschaffers.

In miljoenen euro's eerste halfjaar 2015 eerste halfjaar 2014

Eigen  
ver-

mogen 2 

Minder- 
heids- 

belangen Totaal

Eigen  
ver -

mogen 2 

Minder-
heids- 

belangen Totaal 

Begin boekjaar  2.587  236 2.823  2.405  226  2.631 

Totaalresultaat voor de periode  209  40  249  -21  32  11 

Transacties met aandeelhouder en overige vermogensverschaffers 
direct verwerkt in het eigen vermogen:       

• uitbetaald dividend aan minderheidsbelangen  -43  -43  -36  -36 

• uitbetaalde rentevergoeding aan verstrekker van lening coöperatie  -9   -9  -5  -5 

• uitbetaalde rentevergoeding aan houders van ledenobligaties  -39  -39  -31  -31 

• pro forma uitgifte ledenobligaties-vast  75  75  30  30 

• overig  1  1 

Totaal transacties met aandeelhouder en overige 
vermogensverschaffers  27  -43  -16  -5  -36  -41 

Transacties in eigendomsbelangen in dochterondernemingen:

• verwerving van dochteronderneming met minderheidsbelang   35  35    

• transacties met houders van minderheidsbelang  -176  -7  -183 

Totaal transacties in eigendomsbelangen in 
dochterondernemingen  -176  28  -148 

      

Einde halfjaar  2.647  261 2.908  2.379  222  2.601 

Verkort geconsolideerd overzicht vermogensmutaties
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Toelichting op de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers

Algemeen

Koninklijke FrieslandCampina N.V. is statutair gevestigd 

in Amersfoort, Nederland. Het adres is: Stationsplein 

4, 3818 LE Amersfoort. In de geconsolideerde 

halfjaarcijfers van Koninklijke FrieslandCampina N.V. 

voor de eerste zes maanden geëindigd op 30 juni 2015 

zijn opgenomen Koninklijke FrieslandCampina N.V. en 

haar dochterondernemingen (tezamen FrieslandCampina 

genoemd).

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. houdt alle 

aandelen in Koninklijke FrieslandCampina N.V. 

Op de geconsolideerde halfjaarcijfers is geen 

accountantscontrole toegepast.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Dit halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming 

met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’. Dit 

halfjaarbericht moet in samenhang worden gelezen met de 

jaarrekening 2014 welke is opgesteld in overeenstemming 

met International Financial Reporting Standards (IFRS) 

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 

Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 

(BW), voor zover van toepassing.

Voor deze geconsolideerde halfjaarcijfers zijn dezelfde 

grondslagen voor waardering, resultaatbepaling en 

berekeningsmethoden gehanteerd als toegepast bij de 

jaarrekening over 2014, met uitzondering van de volgende 

nieuwe IFRS’s van toepassing per 1 januari 2015:

IFRIC 21 Heffingen

Deze interpretatie geeft nadere toelichting op de 

opname en verwerking van een verplichting voor een 

heffing opgelegd door een overheidsinstantie. De 

interpretatie heeft zowel betrekking op heffingen die 

onder het toepassingsgebied van IAS 37 ‘Voorzieningen, 

voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa‘ 

vallen als op heffingen waarvoor het bedrag en het tijdstip 

zeker is. Deze wijziging heeft geen materieel effect op de 

geconsolideerde jaarrekening van FrieslandCampina.

Overige wijzigingen

Verschillende andere wijzigingen zijn voor het eerst 

van toepassing in 2015. Deze wijzigingen hebben echter 

geen effect op de geconsolideerde jaarrekening van 

FrieslandCampina.

Eind 2014 heeft een herclassificatie van reclame- en 

promotiekosten plaatsgevonden. De vergelijkende cijfers 

van het eerste halfjaar 2014 zijn aangepast en dit heeft 

geleid tot een herclassificatie van de bedrijfslasten 

(verlaging EUR 78 miljoen) naar de netto-omzet (verlaging 

EUR 78 miljoen). Deze aanpassing heeft geen effect op het 

bedrijfsresultaat, het eigen vermogen of het balanstotaal.

Beoordelingen, schattingen en aannames

De opstelling van de geconsolideerde halfjaarcijfers vereist 

dat het management oordelen vormt en schattingen 

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 

toepassing van grondslagen en gerapporteerde waarden 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 

daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen 

worden voortdurend beoordeeld. Voor een overzicht van 

de belangrijkste veronderstellingen en inschattingen wordt 

verwezen naar de jaarrekening 2014. In de eerste helft 

van 2015 hebben in dit kader geen belangrijke wijzigingen 

voorgedaan. 

In het halfjaarbericht wordt de prestatietoeslag pro 

forma verwerkt, inclusief de pro forma uitgifte van 

ledenobligaties-vast.

Financieel risicobeheer 

De belangrijkste doelstellingen en procedures van het 

financieel risicobeheer binnen FrieslandCampina zijn 

consistent met de doelstellingen en procedures zoals 

gepresenteerd in de geconsolideerde jaarrekening 2014.

Seizoensinvloeden

Er is geen sprake van een significant seizoenspatroon in 

de vergelijking van een eerste halfjaar met een tweede 

halfjaar.

Segmentatie

De geïdentificeerde operationele segmenten betreffen 

de afzonderlijke segmenten binnen FrieslandCampina 

waarvoor financiële informatie beschikbaar is die frequent 

wordt beoordeeld door de executive board teneinde 

beslissingen te nemen omtrent de toerekening van de 

beschikbare middelen aan het segment en om de prestaties 

van het segment vast te stellen. FrieslandCampina heeft 

de operationele segmenten ingedeeld per business 

group: Consumer Products Europe, Middle East & Africa 

(Consumer Products EMEA); Consumer Products Asia; 

Cheese, Butter & Milkpowder en Ingredients. 

 

In miljoenen euro’s, tenzij anders aangegeven
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Segmentatie naar business group eerste halfjaar 2015 
Consumer 

Products 
EMEA

Consumer 
Products 

Asia

Cheese, 
Butter & 

Milkpowder Ingredients Overige Eliminatie Totaal

Netto-omzet derden 1.865 1.386 1.259 888 247  5.645 
Interne leveringen 143 21 293 308  -765  

Totaal netto-omzet 2.008 1.407 1.552 1.196 247 -765 5.645 

       

Bedrijfsresultaat 144 330 -27 118 -251 314 
Resultaat uit joint ventures en 
geassocieerde deelnemingen 

 5 2 2 9 

Financieringsbaten en -lasten      -8 

Belastingen      -123 

Winst voor de periode       192 

Bedrijfsresultaat als  
% netto-omzet derden 

7,7 23,8 -2,1 13,3   5,6 

30 juni 2015
Boekwaarde activa 
operationele activiteiten 

2.185 1.326 1.242 1.955 885 -625 6.968 

Boekwaarde overige activa       1.450 

      8.418 

Segmentatie naar business group eerste halfjaar 2014 
Consumer 

Products 
EMEA

Consumer 
Products 

Asia

Cheese, 
Butter & 

Milkpowder Ingredients Overige Eliminatie Totaal

Netto-omzet derden 1.960 1.102 1.488 850 235  5.635 

Interne leveringen 192 10 356 254  -812  

Totaal netto-omzet 2.152 1.112 1.844 1.104 235 -812 5.635 

       

Bedrijfsresultaat 96 169 -27 87 -152  173 

Resultaat uit joint ventures en 
geassocieerde deelnemingen 

 3 1 1 5 

Financieringsbaten en -lasten       -19 

Belastingen       -55 

Winst voor de periode       104 

       

Bedrijfsresultaat als  
% netto-omzet derden 

4,9 15,3 -1,8 10,2   3,1 

31 december 2014
Boekwaarde activa 
operationele activiteiten 

2.085 1.047 1.273 1.914 652 -512 6.459 

Boekwaarde overige activa       1.217 

       7.676 

De vergelijkende cijfers in de segmentatie per business group wijken af van het halfjaarbericht 2014 als gevolg van 

herclassificatie van reclame- en promotiekosten (zie voorgaande pagina) en interne verschuivingen van activiteiten tussen 

verschillende business groups.
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Acquisities

Friesland Huishan Dairy 

Op 1 april 2015 is FrieslandCampina een joint venture gestart met China Huishan Dairy Holdings Company Ltd. (‘Huishan’). 

Daartoe heeft FrieslandCampina een belang verworven van 50% in China Huishan Dairy Investments (Hong Kong) Ltd. 

(‘Friesland Huishan Dairy’) tegen betaling van een bedrag van EUR 104 miljoen. Het andere 50%-aandeel wordt gehouden 

door een dochteronderneming van Huishan. 

De joint venture is eigenaar van een moderne productiefaciliteit in Xiushui, China en is voornemens een nieuw merk 

kindervoeding op de Chinese markt te introduceren. Onder dit nieuwe merk wordt hoogwaardige kwaliteitskindervoeding 

geproduceerd, op basis van een volledig geïntegreerde keten waarbij gebruik wordt gemaakt van de hoogwaardige 

productieketen van Huishan en de internationale kennis en ervaring van FrieslandCampina. In de fabriek van Friesland 

Huishan Dairy wordt melk verwerkt die afkomstig is van de eigen melkveebedrijven van Huishan.

Deze transactie biedt FrieslandCampina een groeiplatform dat past binnen de strategische doelstellingen van route2020 en 

versterkt de marktpositie in het strategisch groeigebied Azië.

Vanaf 1 april 2015 wordt Friesland Huishan Dairy volledig geconsolideerd als onderdeel van de business group Consumer 

Products Asia, met opname van een minderheidsbelang. FrieslandCampina heeft overheersende zeggenschap 

met betrekking tot de relevante activiteiten, met name bestaande uit de productie-, verkoop-, distributie- en 

marketingactiviteiten. 

De reële waarde van de verworven activa en aangegane verplichtingen die op de acquisitiedatum zijn erkend, zijn:

Identificeerbare verworven activa en aangegane verplichtingen  
Grond, gebouw en installaties 94 
Immateriële activa 1 

Voorraden 8 

Overige activa 12 

Liquide middelen 10 

Overige verplichtingen -55 

Saldo identificeerbare activa en verplichtingen 70 

De reële waarden van de verworven netto identificeerbare activa en aangegane verplichtingen zijn vastgesteld op basis van 

de voorlopige ‘purchase price allocation’ uitgevoerd door FrieslandCampina, ondersteund door een derde partij. Binnen de 

waarderingsperiode zal FrieslandCampina de ‘purchase price allocation’ definitief afronden. 

FrieslandCampina heeft gekozen het minderheidsbelang te waarderen tegen het proportioneel aandeel in de reële waarde 

van het saldo van de identificeerbare activa en verplichtingen.

De handelsvorderingen bestaan uit bruto contractuele bedragen ter waarde van EUR 10 miljoen. Het gehele bedrag wordt 

als inbaar beschouwd.

Uit hoofde van de acquisitie is de goodwill als volgt opgenomen:

Betaalde vergoeding 104 

Minderheidsbelang, op basis van proportioneel aandeel in  
reële waarde van identificeerbare netto activa 35 

Reële waarde van identificeerbare netto activa -70 

Goodwill 69 

De goodwill is voornamelijk toe te rekenen aan het verwachte recht om het nieuwe merk te kunnen produceren en verkopen, 

alsmede aan de synergievoordelen die naar verwachting zullen worden gerealiseerd bij het integreren van Friesland 

Huishan Dairy in de business group Consumer Products Asia. De opgenomen goodwill is fiscaal niet aftrekbaar. 
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Acquisitiegerelateerde kosten ten bedrage van EUR 0,2 miljoen zijn verantwoord als bedrijfslasten in de winst-en-

verliesrekening voor het eerste halfjaar. Deze kosten hebben onder andere betrekking op externe juridische kosten en het 

‘purchase price allocation’ proces.

Vanaf de datum van acquisitie heeft Friesland Huishan Dairy EUR 6 miljoen bijgedragen aan de netto-omzet en een resultaat 

van EUR 3 miljoen negatief behaald, met name als gevolg van het opstarten van de activiteiten. Het management schat dat 

als de overname per 1 januari 2015 had plaatsgevonden, de geconsolideerde netto-omzet en winst van FrieslandCampina in 

het eerste halfjaar van 2015 respectievelijk EUR 5.664 miljoen en EUR 188 miljoen zou hebben bedragen.

Als onderdeel van de transactie tussen FrieslandCampina en Huishan heeft FrieslandCampina in juni 2015 tegen betaling 

van EUR 27 miljoen aandelen aangekocht in China Huishan Dairy Holdings Company Ltd. Deze aandelen zijn beursgenoteerd 

op de beurs van Hong Kong. Op 30 juni 2015 heeft dit belang een waarde van EUR 29 miljoen welke onder effecten is 

vermeld.

Aankoop van additioneel belang in FrieslandCampina WAMCO Nigeria

FrieslandCampina heeft haar aandeel in haar dochteronderneming FrieslandCampina WAMCO Nigeria Plc. uitgebreid van 

54,58 naar 67,81 procent. Het additionele belang van 13,23 procent is verkregen tegen betaling van EUR 182 miljoen aan de 

minderheidsaandeelhouders. 

FrieslandCampina WAMCO Nigeria werd reeds volledig geconsolideerd aangezien FrieslandCampina zeggenschap heeft 

over deze entiteit. Derhalve is deze uitbreiding van het belang verwerkt als een transactie tussen aandeelhouders, zoals 

hieronder samengevat:

Vergoeding betaald aan minderheidsaandeelhouders -182 

Boekwaarde van het additionele belang in FrieslandCampina WAMCO Nigeria 7 

Verschil opgenomen in eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouder  
en overige vermogensverschaffers -175 

Daarnaast zijn transactiekosten ten bedrage van EUR 1 miljoen in mindering gebracht op het eigen vermogen.

Acquisities 2014

De ‘purchase price allocations’ met betrekking tot de overname van de zuivelgerelateerde activiteiten van Olam Ivoire Sarl 

en de overname van DEK Srl en de verkrijging van een belang van 80% in Orange Srl is per eind juni 2015 nog niet definitief 

afgerond. Deze ‘purchase price allocations’ worden in het tweede halfjaar definitief afgerond.

Bedrijfslasten

In de bedrijfslasten is de vergoeding voor melk aan leden-melkveehouders opgenomen van EUR 1.800 miljoen (eerste 

halfjaar 2014: EUR 2.134 miljoen).

In de bedrijfslasten is in het eerste halfjaar van 2015 een bedrag van EUR 25 miljoen opgenomen als gevolg van een dotatie 

aan de voorziening voor reorganisatiekosten, welke voornamelijk ziet op ontslagvergoedingen en bijkomende kosten 

voor reorganisaties bij locaties Beilen, Leeuwarden en Lochem in Nederland en Gütersloh in Duitsland. Het verdwijnen 

van arbeidsplaatsen in Beilen en Leeuwarden is het gevolg van efficiëntiemaatregelen. Bij de locatie van Den Hollander 

in Lochem vervallen arbeidsplaatsen omdat deze locatie zal worden gesloten nadat de kaasverpakkingsactiviteiten zijn 

verplaatst naar andere locaties.

Financieringsbaten en -lasten

De afname van de financieringsbaten en -lasten in het eerste halfjaar van 2015 wordt voornamelijk veroorzaakt door een 

positief koersresultaat van EUR 13 miljoen op vorderingen en schulden in vreemde valuta terwijl dit in de eerste helft van 

2014 een positief koersresultaat was van EUR 2 miljoen. 

In 2014 heeft FrieslandCampina een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten van EUR 1,5 miljard met een looptijd van 5 jaar. In de 

eerste helft van 2015 is deze kredietfaciliteit (onder dezelfde voorwaarden) met een jaar verlengd tot april 2020.
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Belastingen

De hogere belastingdruk in de eerste helft van 2015 van 39% ten opzichte van de eerste helft van 2014 van 35% is onder 

meer het gevolg van hogere niet aftrekbare kosten en aanpassing op inschattingen voorgaande jaren.

Grond, gebouwen en installaties

Het verloop van de balanspost grond, gebouwen en installaties gedurende het eerste halfjaar 2015 is als volgt te 

specificeren:

Boekwaarde begin boekjaar 2.589 

Verworven middels acquisitie 94 

Investeringen 199 

Desinvesteringen -2 

Valuta-omrekenverschillen 18 

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop -2 

Afschrijvingen -112 

Bijzondere waardeverminderingen -5 

Boekwaarde per 30 juni 2015 2.779 

De mutatie uit hoofde van ‘verworven middels acquisitie’ heeft betrekking op de verkregen grond, gebouwen en installaties 

van Friesland Huishan Dairy. 

De investeringen van EUR 199 miljoen hebben voornamelijk betrekking op de uitbreiding van de productiecapaciteit en 

vervangingsinvesteringen in Nederland.

Immateriële vaste activa 

Het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het eerste halfjaar van 2015 is als volgt te specificeren:

Boekwaarde begin boekjaar 1.258 

Verworven middels acquisitie 70 

Investeringen 26 

Valuta-omrekenverschillen 20 

Amortisatie -18 

Bijzondere waardeverminderingen -2 

Boekwaarde per 30 juni 2015 1.354 

De mutatie uit hoofde van ‘verworven middels acquisitie’ heeft betrekking op de verkregen immateriële vaste activa van 

Friesland Huishan Dairy van EUR 1 miljoen en de gerelateerde goodwill van EUR 69 miljoen voor deze acquisitie.

FrieslandCampina is in 2010 een wereldwijd ICT-standaardisatie programma gestart. De boekwaarde hiervan per 30 juni is 

EUR 131 miljoen. Gedurende de eerste helft van 2015 is hiervoor een bedrag van EUR 20 miljoen geactiveerd, is voor EUR 

5 miljoen afgeschreven en is een bijzondere waardevermindering van EUR 2 miljoen opgenomen. In 2012 is het systeem 

door de eerste werkmaatschappijen in gebruik genomen en daarna is deze implementatie verder uitgerold naar andere 

werkmaatschappijen. De uitrol naar overige werkmaatschappijen zal een aantal jaren in beslag nemen waarbij is voorzien 

dat dit programma in 2018 wordt afgerond. 

Goodwill impairment test

FrieslandCampina voert de goodwill impairment test jaarlijks in het tweede kwartaal uit en op een ander moment indien er 

sprake is van een aanwijzing voor een bijzondere waardevermindering ten aanzien van goodwill. Goodwill wordt gevolgd 

en getest op het niveau van de business group. Bij de goodwill impairment test wordt de realiseerbare waarde, zijnde de 

bedrijfswaarde, per business group berekend. 
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De goodwill is als volgt aan de kasstroomgenererende eenheden gealloceerd:

30 juni 2015 31 december 2014

Consumer Products EMEA 559 559 

Consumer Products Asia 229 151 

Cheese, Butter & Milkpowder 25 25 

Ingredients 163 163 

976 898 

De belangrijkste aannames die zijn toegepast voor de berekening van de bedrijfswaarde per business group zijn opgenomen 

in onderstaande tabel:

2015 2014

% % % % % %

Groeivoet 
eindwaarde

Gebudget  teerde  
EBITDA1

Discontovoet  
voor belastingen

Groeivoet 
eindwaarde

Gebudget  teerde  
EBITDA1

Discontovoet  
voor belastingen

Consumer Products EMEA 4,0 7-8 12 3,5 7-9 11 

Consumer Products Asia 3,0 19-20 8 3,0 16-21 9 

Cheese, Butter & Milkpowder 1,5 3-6 8 1,5 5 10 

Ingredients 1,5 12-13 7 1,5 9-17 9 

1 Gebudgetteerde EBITDA ten opzichte van netto-omzet   

De gebudgetteerde EBITDA-marges zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden, specifieke verwachtingen voor de nabije 

toekomst en marktconforme groeipercentages. De discontovoet voor iedere business group is gebaseerd op in de markt 

waarneembare gegevens en is bepaald voor belasting. 

De bedrijfswaarden van de business groups zijn bepaald op basis van het budget 2015 en de meerjarenplannen tot en met 

2019. Tevens wordt rekening gehouden met een vergoeding voor de coöperatieve rol die de business group Cheese, Butter & 

Milkpowder vervult bij het verwerken van ledenmelk en vet in het bijzonder. Voor de periode na 2019 is een groeipercentage 

gehanteerd dat gelijk is aan de verwachte lange termijn inflatiepercentages, zoals in de markt gebruikelijk is. 

De uitkomst van de goodwill impairment test van Consumer Products EMEA, Consumer Products Asia, Cheese, Butter 

& Milkpowder en Ingredients laat zien dat de bedrijfswaarden de boekwaarden van de business groups overstijgen. Een 

redelijke aanpassing van de aannames leidt in deze gevallen niet tot bedrijfswaarden lager dan de boekwaarden van deze 

business groups.

Voorraden

Van de voorraad gereed product en handelsgoederen is EUR 240 miljoen gewaardeerd tegen lagere marktwaarde (ultimo 

2014: EUR 196 miljoen). In het eerste halfjaar van 2015 bedraagt de totale afwaardering van de voorraad gereed product en 

handelsgoederen naar marktwaarde EUR 30 miljoen (eerste halfjaar 2014: EUR 18 miljoen).

Financiële instrumenten

Accountingclassificaties en reële waarden

De boekwaarde van financiële activa en passiva zoals opgenomen in de geconsolideerde balans, evenals de financiële 

instrumenten die tegen reële waarde gewaardeerd zijn, of waarvan de boekwaarde afwijkt van de reële waarde, wordt in 

onderstaande tabel weergegeven per waarderingsmethode. Hierbij is de reële waarde het bedrag dat zou zijn ontvangen 

of betaald als de vorderingen en/of verplichtingen waren afgewikkeld op balansdatum, zonder verdere verplichtingen. De 

verschillende niveaus van inputdata voor het bepalen van de reële waarde zijn als volgt gedefinieerd: 

Niveau 1:  genoteerde marktprijzen (niet gecorrigeerd) in actieve markten voor identieke activa of verplichtingen;

Niveau 2:  input die geen onder niveau 1 vallende genoteerde marktprijzen betreft en die waarneembaar is voor het actief of 

de verplichting, hetzij rechtstreeks (in de vorm van prijzen) hetzij indirect (afgeleid van prijzen);

Niveau 3:  input voor het actief of de verplichting die niet is gebaseerd op waarneembare marktgegevens (niet-

waarneembare input).
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30 juni 2015
Gewaar-

deerd  
tegen  
reële 

waarde

Reële 
waarde af-
dekkings- 

instru-
menten

Beschik-
baar voor 

verkoop

Leningen 
en vorde-

ringen

Overige 
financiële 
verplich-

tingen

Totaal  
Boek-  

waarde Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Totaal  
Reële  

waarde

Financiële activa niet 
gewaardeerd tegen reële waarde

Verstrekte leningen - vaste rente 13 13 14  14 
Verstrekte leningen - variabele 
rente

14 14 

Langlopende vorderingen 4 4 
Handelsdebiteuren en overige 
vorderingen

1.382 1.382 

Liquide middelen 848 848 

 2.261 2.261 

Financiële activa gewaardeerd 
tegen reële waarde

Afdekkingsderivaten 53 53 53 53 

Effecten 55 55 50 5 55 

 53 55 108    

Financiële passiva niet 
gewaardeerd tegen reële waarde
Langlopende rentedragende 
verplichtingen – vaste rente

648 648 653  653 

Langlopende rentedragende 
verplichtingen – variabele rente

746 746 

Kortlopende deel van de 
langlopende rentedragende 
verplichtingen

117 117 

Kortlopende rentedragende 
verplichtingen

407 407 

Rekening-courant banken 217 217 
Handelscrediteuren en overige 
verplichtingen

2.478 2.478 

 4.613 4.613 

Financiële passiva gewaardeerd 
tegen reële waarde         

Afdekkingsderivaten 7 7 7 7 

Verplichting inzake put-opties 7 7 7 7 

Voorwaardelijke verplichting 7 7 7 7 

14 7 21   

Voor de berekening van de reële waarde van de rentedragende verplichtingen met een vast rentepercentage is een 

gemiddeld gewogen rentepercentage van 2,68% (ultimo 2014: 2,60%) gebruikt. De reële waarde van de verstrekte lening 

met een vast rentepercentage is bepaald middels een gemiddeld gewogen rentepercentage van 3,02% (ultimo 2014: 

3,06%).

Effecten

In 2015 is een belang van 0,99% verworven in China Huishan Dairy Holdings Company Ltd. Daarnaast houdt 

FrieslandCampina een belang van 9,99% in Synlait Milk Ltd. Deze belangen zijn geclassificeerd als overige financiële activa. 

Voor de waardering wordt niveau 1 als waarderingsmethode gehanteerd en hierbij worden de beursnoteringen gebruikt als 

grondslag voor de waardering.

FrieslandCampina houdt twee belangen in niet-beursgenoteerde ondernemingen, welke zijn geclassificeerd onder de 

overige financiële activa. De reële waarde van deze belangen is afgeleid van de eigenvermogenswaarde van de derde 

partijen. Deze waarderingsmethode is geclassificeerd als niveau 3.
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Afdekkingsderivaten

De afdekkingsderivaten zijn aangemerkt als niveau 2 waarderingsmethode. De reële waarde van de valutatermijncontracten 

wordt berekend door vergelijking met de actuele termijnkoersen van contracten voor gelijke resterende looptijden. De reële 

waarde van renteswapcontracten wordt bepaald aan de hand van de contante waarde op basis van actuele marktgegevens.

Voorwaardelijke verplichting

De reële waarde van de voorwaardelijke verplichting inzake de acquisitie van een dochteronderneming is vastgesteld 

op basis van een inschatting van de verwachte EBITDA-groei over de periode 2013-2015 en contant gemaakt met een 

discontovoet van 11%. Deze waarderingsmethode is geclassificeerd als niveau 3.

Verplichting inzake put-opties

FrieslandCampina heeft twee put-opties verstrekt aan de mede-eigenaren van twee dochterondernemingen. De reële 

waarde is vastgesteld op de contante waarde van de verwachte uitoefenprijs, indien gebruikt gemaakt wordt van de 

verstrekte put-opties. Deze verplichtingen zijn aangemerkt als niveau 3.

Mutaties en transfers

Gedurende de eerste helft van 2015 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden bij de financiële instrumenten welke zijn 

aangemerkt als niveau 3:

 
Voorwaardelijke  

verplichting
Verplichting  

inzake put-opties Effecten

Boekwaarde begin boekjaar 7 8 4 

Investeringen   1 

Financieringslast -   

Reële waarde-aanpassing  -1  

Boekwaarde per 30 juni 2015 7 7 5 

In de eerste helft van 2015 hebben geen transfers plaatsgevonden van of naar niveau 1, 2 of 3.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De niet in de balans opgenomen verplichtingen wijken niet materieel af van de niet in de balans opgenomen verplichtingen 

welke zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2014.

 

Transacties met verbonden partijen

Er heeft geen wijziging plaatsgevonden in de aard en omvang van de informatie over verbonden partijen ten opzichte van 

de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening 2014.

Gebeurtenissen na balansdatum

In juli 2015 heeft FrieslandCampina de acquisitie van 100% van de aandelen in Fabrelac aangekondigd. Fabrelac is 

een Belgische mozzarellaproducent en produceert hoofdzakelijk koemelkmozzarella, die wordt verwerkt in andere 

voedingsmiddelen. Met de overname van de Belgische mozzarellaproducent Fabrelac breidt FrieslandCampina zijn 

kaasportfolio uit en betreedt FrieslandCampina de sterk groeiende mozzarellamarkt. De omzet van Fabrelac bedroeg in 

2014 EUR 44 miljoen en er werken 30 medewerkers. 

De transactie is onderworpen aan goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. 

Amersfoort, 21 augustus 2015

29







Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina 

miljoenen consumenten verspreid over de  

wereld van zuivelproducten met waardevolle 

voedingsstoffen. Met een jaaromzet van  

11,3 miljard euro behoort FrieslandCampina  

tot de zes grootste zuivelondernemingen  

in de wereld.

FrieslandCampina levert consumentenproducten 

als zuiveldranken, kindervoeding, kaas en desserts 

in een groot aantal Europese landen, in Azië en 

in Afrika. Ook worden producten geleverd aan 

professionele afnemers, waaronder room- en 

boterproducten aan bakkerijen en horecabedrijven. 

Daarnaast produceert FrieslandCampina 

ingrediënten en halffabricaten voor producenten  

van kindervoeding, de voedingsmiddelenindustrie 

en de farmaceutische sector wereldwijd. 

FrieslandCampina heeft vestigingen in 32 landen 

met in totaal ruim 22.000 medewerkers. De 

producten van FrieslandCampina vinden hun weg 

naar meer dan 100 landen. Het centrale kantoor 

van de onderneming is gevestigd in Amersfoort. 

De activiteiten van FrieslandCampina zijn 

onderverdeeld in vier marktgeoriënteerde  

business groups: Consumer Products Europe, 

Middle East & Africa; Consumer Products Asia; 

Cheese, Butter & Milkpowder en Ingredients. 

De vennootschap is volledig in handen van 

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., met 

ruim 19.000 leden-melkveehouders in Nederland, 

Duitsland en België een van de grootste 

zuivelcoöperaties in de wereld. 

Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Stationsplein 4

3818 LE Amersfoort

T +31 33 713 3333

www.frieslandcampina.com


