
Campine boekt beste resultaat ooit  
 

 
Met een nettoresultaat van € 7 mio, boekte Campine haar beste resultaat ooit. 
 
2017 begon nochtans met de boete van € 8,2 mio die door de Europese Commissie werd 
opgelegd voor vermeende aankoopkartelvorming in de gebruikte autobatterijenmarkt. De 
stijgende metaalprijzen en goede operationele prestaties droegen echter bij tot sterke financiële 
resultaten gedurende het jaar. 
 
Door de uitstekende resultaten kon de boete (die geïntegreerd werd in de resultaten van 2016) 
betaald worden vanuit de eigen cash-flow. Campine diende ook beroep in tegen deze 
bestraffing. Een definitieve beslissing hierover wordt pas verwacht tegen mid 2019. 
 
Het bedrijf wil verder bouwen op deze sterke resultaten: “Voor 2018 voorzien we een 
investeringsbudget van meer dan € 7 mio om capaciteitsverhogingen en productiviteits-
verbeteringen te realiseren” zegt Voorzitter Patrick De Groote. “Het is de eerste stap van een 
nieuw businessplan dat later dit jaar ontplooid zal worden”. Campine benoemde in augustus 
2017 bestuurder Willem De Vos als CEO, die nieuwe opportuniteiten ziet in de circulaire 
economie.  
 
“Dankzij onze uitgebreide kennis in de recyclage van autobatterijen en metaalafval, konden we 
expertise opbouwen in het terugwinnen van verschillende metalen uit post-consumer en 
industriële afvalstromen en dit opent vele deuren voor synergiën in de toekomst” zegt CEO De 
Vos, die verduidelijkt dat “Het tijdperk van de loodzuurbatterij helemaal niet voorbij is, omdat 
elektrische wagens deze batterij nodig hebben om alle systemen – buiten het aandrijven van de 
motor – van stroom te voorzien.” De Vos die carrière maakte in de chemische en 
kunststoffensector ziet daar ook kansen voor Campine. “We versnellen de innovatie in ons 
productgamma van vlamvertraging voor kunststoffen; die markt groeit namelijk jaarlijks met meer 
dan 10%.” 
“Daarnaast zijn er mogelijkheden om onze expertise in metaalrecyclage te combineren met het 
recycleren van plastics, wat zal leiden tot een uitgebreider productgamma, waarmee Campine’s 
groeitraject kan verdergezet worden” concludeert De Vos. 

Financiële resultaten 

In 2017 boekte Campine een omzet van € 216,50 mio, te vergelijken met € 170,86 mio in 2016 
(+27%). Er werden in alle Business Units hogere volumes gerealiseerd. 
 
Het operationeel resultaat (EBIT) bereikte € 12,62 mio, een toename van 29% vergeleken met 
de € 9,79 mio (exclusief de EC boete) in 2016. Het netto resultaat van het boekjaar bereikte 
€ 7,01 mio, vergeleken met een winst van € 4,35 mio (exclusief de EC boete) in 2016 (+61%). 
 
De Raad van Bestuur stelt voor een totaaldividend uit te betalen van € 2,325 mio op basis van 
de 2017 resultaten. Op 7 november 2017 werd al een interim-dividend van € 1,5 mio (€ 1 bruto 
per aandeel) uitbetaald. Een dividend van € 0,825 mio (€ 0,55 bruto per aandeel) zal uitbetaald 
worden op 1 juni 2018. 
 
Resultaat per Business Unit  

 Lood: De Business Unit Lood realiseerde een omzet van € 130,52 mio (€ 106,37 mio in 
2016) (+23%) met gelijkaardige verkoopvolumes als vorig jaar. De omzetverhoging is 
voornamelijk gelinkt aan de opwaartse trend van de LME loodkoersen in 2017, die een 
gemiddelde haalden van € 2.052/mT vergeleken met € 1.694/mT in 2016.  

 Antimoon: De omzet steeg aanzienlijk met 32% tot € 68,37 mio dankzij de stijgende prijzen 
op de antimoonmarkt. De Metal Bulletin index waar de antimoonmetaalprijzen noteren, 
rapporteerde een gemiddelde van € 7.400/mT in 2017, vergeleken met een gemiddelde van 
€ 5.966/mT in 2016. 

 Plastics: De omzet steeg tot € 28,13 mio (+21%). 
  



Vooruitzichten voor 2018 
2018 is goed begonnen met een sterke vraag in alle BU’s. De prijzen op de metaalmarkten 
hebben momenteel een verhoogde volatiliteit omwille van de potentiële invoerrechten op 
metalen in de USA, grote wijzigingen in voorraadvolume op de LME en een onzekere vraag in 
China. Campine’s investeringsprojecten in bijkomende capaciteit en productiviteitsverbeteringen 
lopen zoals gepland en zullen operationeel worden eind Q3, 2018. 

 
Geconsolideerde winst- en verliesrekening op 31 december 2017 

 
 
* 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. 

 
  

 '000 EUR
Jaareinde

31/12/2017

Jaareinde

31/12/2016

Opbrengsten 216.501          170.855          

Andere bedrijfsopbrengsten 3.289             1.988             

Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen 179.535 -         138.363 -         

Kosten van personeelsbeloningen 13.403 -           12.230 -           

Kosten van afschrijvingen 2.689 -            2.771 -            

Wijziging van voorziening  m.b.t. sanering 520 -               555                

Andere operationele kosten 11.021 -           18.403 -           

- Andere operationele kosten 11.021 -              10.245 -              

- Boete Europese Commissie -                       8.158 -                

Operationeel resultaat (EBIT) 12.622            1.631             

Operationeel resultaat (EBIT) excl. boete EC (*) 12.622           9.789             

Indekkingsresultaten 1.057 -            2.708 -            

- Afgesloten indekkingen 642 -                    3.744 -                

- Wijziging in open positie 415 -                    1.036                 

Financieringskosten 678 -               544 -               

Netto financieel resultaat 1.735 -            3.252 -            

Resultaat voor belastingen (EBT) 10.887            1.621 -            

Resultaat voor belastingen (EBT) excl. boete EC (*) 10.887           6.537             

Belastingen 3.879 -            2.189 -            

Resultaat van het boekjaar (EAT) 7.008             3.810 -            

Resultaat van het boekjaar (EAT) excl. boete EC (*) 7.008             4.348             

Toewijsbaar aan:

Minderheidsbelang -                       -                       

Aandeelhouders van de moedermaatschappij 7.008                  3.810 -                 

RESULTAAT PER AANDEEL (in EUR)

Aantal aandelen 1.500.000         1.500.000         

Resultaat van het boekjaar (basis & verwaterd) 4,67                    2,54 -                   

Resultaat van het boekjaar (basis & verwaterd) excl. boete EC (*) 4,67                    2,90                    



Overzicht van het totaalresultaat op 31 december 2017 

 
 
De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr Luc Van Coppenolle, 
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. 
 
Het jaarlijks financieel verslag wordt publiek gemaakt op 20 april 2018 op de website van 
Campine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen, (tel. nr. +32 14 60 15 49) 
email: Karin.Leysen@campine.be. 

 '000 EUR

Jaareinde

31/12/2017

Jaareinde

31/12/2016

Resultaat van het boekjaar 7.008             3.810 -            

Andere elementen van het totaalresultaat van het boekjaar:

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 (*) 113 -                    199 -                    

(*) actuariële resultaten van pensioenverplichtingen

Totaalresultaat van het boekjaar 6.895             4.009 -            

Toewijsbaar aan:

Minderheidsbelang -                  -                  

Aandeelhouders van de moedermaatschappij 6.895             4.009 -            
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