Jaarresultaten 2016
De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander,
heeft bevestigd dat de controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle
correcties aan het licht hebben gebracht, die in de boekhoudkundige informatie opgenomen in de
gereglementeerde informatie, zouden moeten doorgevoerd worden.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening op 31 december 2016
'000 EUR

Jaareinde
31/12/2016

Jaareinde
31/12/2015

Opbrengsten

170.855

164.054

Andere bedrijfsopbrengsten
Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen
Kosten van personeelsbeloningen
Kosten van afschrijvingen
Wijziging van voorziening m.b.t. sanering
Andere operationele kosten

-

1.988
138.363
12.230
2.771
555
18.403

- Andere operationele kosten

-

10.245

- Boete Europese Commissie (*)

-

8.158

-

Operationeel resultaat (EBIT)
Operationeel resultaat (EBIT) excl. boete EC (*)

1.631
9.789

2.478
2.478

Beleggingsinkomsten
Indekkingsresultaten

-

2.708

-

714

- afgesloten indekkingen

-

3.744
1.036

-

982

-

- wijziging in open positie

-

1.066
138.589
11.158
2.921
9.974
9.974

268

Financieringskosten

-

544

-

501

Netto financieel resultaat

-

3.252

-

1.215

Resultaat voor belastingen (EBT)
Resultaat voor belastingen (EBT) excl. boete EC (*)

-

1.621
6.537

Belastingen

-

2.189

Resultaat van het boekjaar (EAT)
Resultaat van het boekjaar (EAT) excl. boete EC (*)

-

3.810
4.348

955
955

3.810

955

1.500.000

1.500.000

2,54
2,90

0,64
0,64

1.263
1.263
-

308

Toewijsbaar aan:
Minderheidsbelang
Aandeelhouders van de moedermaatschappij

-

RESULTAAT PER AANDEEL (in EUR)
Aantal aandelen
Resultaat van het boekjaar (basis & verwaterd)
Resultaat van het boekjaar (basis & verwaterd) excl. boete EC (*)

-

* Boete opgelegd door de Europese Commissie. Om de vergelijkbaarheid met het vorige boekjaar te waarborgen
worden de cijfers 2016 gepresenteerd inclusief en exclusief de boete opgelegd door de Europese Commissie.

Boete opgelegd door de Europese Commissie
Campine heeft – samen met andere spelers in de loodrecyclagemarkt – op 8 februari 2017
een beslissing van de Europese Commissie ontvangen betreffende vermeende
kartelvorming in de aankoopmarkt van de loodrecyclagesector.

Hoewel Campine overtuigd is dat ze steeds gehandeld heeft in lijn met de Europese
Commissie’s wet en regelgeving die de circulaire economie strategie implementeren, heeft
de Commissie Campine een boete van € 8.158.315 opgelegd.
Campine is het volledig oneens met de beslissing en onderzoekt alle mogelijke acties tegen
deze beslissing, inclusief een beroepsprocedure bij het Hof van Justitie in Luxemburg.
Campine is van mening dat de opgelegde boete geen effect heeft op haar
kredietwaardigheid en continuïteit. De boete werd opgenomen in de resultaten van het
boekjaar 2016 als een korte termijnverplichting. Er werd in het verleden geen provisie
opgezet – zoals vermeld in het tussentijds financieel verslag van 30 juni 2016.
Financiering
Door de opgelegde boete van de Europese Commissie voldeed Campine per 31/12/2016
niet meer aan haar bankconvenanten met betrekking tot minimaal eigen vermogen en
solvabiliteit.
De banken hebben bevestigd een waiver voor deze bankconvenanten toe te staan tot
31/05/2017, zonder wijzigingen in de convenanten te vragen of andere voorwaarden op te
leggen. Zodoende blijven alle kredietfaciliteiten beschikbaar voor Campine. Gezien de
verwachte resultaten van het eerste kwartaal 2017, anticipeert Campine reeds te voldoen
aan alle convenanten per 31/03/2017.
De boete moet betaald worden voor 13 mei 2017. Campine zal deze betaling financieren met
een nieuwe korte termijnfinanciering van de banken. Campine onderhandelt hierover
momenteel met de banken en verwacht dit te finaliseren tegen 31/03/17. Deze korte termijn
financiering zal afgelost worden aan de hand van onze operationele cash flow van 2017.
Overzicht van het totaalresultaat op 31 december 2016
Jaareinde
31/12/2016

'000 EUR
Resultaat van het boekjaar

-

Andere elementen van het totaalresultaat van het b oekjaar:
Elementen die in de toekomst geherklasseerd zullen worden naar
de winst- of verliesrekening
Elementen die in de toekomst niet geherklasseerd zullen worden
naar de winst- of verliesrekening (*)
(*) actuariële resultaten van pensioenverplichtingen

Totaalresultaat van het boekjaar

3.810

955

199

-

75

-

4.009

880

-

4.009

880

Toewijsbaar aan:
Minderheidsbelang
Aandeelhouders van de moedermaatschappij

Jaareinde
31/12/2015

In 2016 realiseerde de Groep Campine een omzet van € 170,86 mio, vergeleken met
€ 164,05 mio in 2015 (+4%). Campine realiseerde in alle BU’s hogere volumes dan in 2015.
Vergeleken met 2015 verviervoudigde de EBIT (zonder de impact van de EC boete) bijna en
beliep € 9,79 mio (2015: € 2,48 mio in 2015 (+295%).
Het financieel resultaat wordt hoofdzakelijk bepaald door de loodindekkingsresultaten. Het
doel van de indekking is het uitvlakken van de schommelingen van Campine’s resultaat door
de invloed van de wijzigende loodprijzen.
Hoewel Campine vaststelt dat de operationele resultaten in de BU Lood positief worden
beïnvloed door de stijgende LME-prijzen, wordt deze positieve impact afgevlakt door haar
indekkingspolitiek.
Het effectieve resultaat van de afgesloten indekkingstransacties bedroeg een verlies van
€ -3,74 mio (2015: € 0,27 mio) en compenseert zo het positieve operationeel resultaat. De
wijziging in de reële waarde van de open indekkingspositie per jaareinde (verplicht volgens
IFRS standaarden) had een positieve impact van € 1,04 mio (2015: € -0,99 mio).
Het totaaleffect van de loodindekking bedroeg een verlies van € -2,71 mio
(2015: € -0,71 mio).
Het overige deel van het financiële resultaat bleef stabiel met een verlies van € -0,54 mio,
vergeleken met een verlies van -0,50 mio in 2015.
De EBT (zonder de impact van de EC boete) bereikte € 6,54 mio. Het resultaat van het
boekjaar (zonder de impact van de EC boete) bedroeg € 4,35 mio, vergeleken met een winst
van € 0,96 mio in 2015 (+355%).
Omwille van de opgelegde boete van de Europese Commissie werd het resultaat over het
boekjaar 2016 negatief. Daarom stelt de Raad van Bestuur voor om geen dividend uit te
betalen over het jaar 2016. Over het jaar 2015 werd een dividend uitbetaald van € 0,225 mio
(€ 0,15 bruto per aandeel).
Resultaat per Business Unit (Verkoop- & volumecijfers zijn voor sommige eliminaties van intersegment verkopen.)
• Lood: De Business Unit Lood realiseerde een omzet van € 108,20 mio (€ 92,20 mio in
2015) (+17%) met een verkoopvolume van 57.194 mT (52.566 mT in 2015) (+9%).
De LME loodprijzen, de voornaamste basis van onze verkoopprijzen kenden een
opwaartse trend gedurende het jaar. Startend op € 1.617/mT op 2 januari en klimmend
tot het einde van maart, bleven ze stabiel gedurende het tweede kwartaal. Vanaf het 3de
kwartaal stegen de prijzen gestaag tot € 1.883/mT op 31 december 2016.
•

Antimoon: Het volume steeg aanzienlijk tot 11.592 mT (9.420 mT in 2015) (+23%),
terwijl de omzet daalde met 3% tot € 51,84 mio (€ 53,29 mio in 2015) omwille van de
dalende antimoonprijzen.
De gemiddelde antimoonprijzen lagen in 2016 (€ 5.903/mT) lager dan in 2015
(€ 6.347/mT). Ze stegen geleidelijk gedurende het hele jaar van een heel laag niveau van
€ 4.680/mT op 2 januari tot € 6.973 mT op 31 december 2016.

•

Plastics: De omzet daalde lichtjes tot € 23,30 mio (€ 24,13 mio in 2015) (-3%), terwijl het
volume steeg tot 5.980 mT (2015: 5.665 mT) (+6%). Globaal gezien verbeterden de
verkoopmarges lichtjes.

Vooruitzichten 2017
2017 is goed gestart in alle BU’s en de vooruitzichten zijn positief.
Dankzij goede volumes in alle BU’s en stijgende metaalprijzen, verwacht Campine een goed
resultaat over het eerste semester 2017 te realiseren.
Voor verdere informatie kan u contact opnemen met Karin Leysen (tel. nr +32 14 60 15 49)
(email: Karin.Leysen@campine.be)

