
30/03/2007 

 
Weer een goed jaar voor 
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in '000 EUR 31/12/2006 31/12/2005
Opbrengsten uit gewone bedrijfsvoering 100.448 73.756
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 8.700 5.084
Netto financieel resultaat -1.965 -230
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na netto 
financieel resultaat 6.735 4.854
Belastingen -2.212 -1.757
Resultaat van de periode 4.523 3.097
Aandeel van de groep in het resultaat van de 
periode 4.523 3.097

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 5,80 3,39
Aandeel van de groep in het resultaat van de 
periode 3,02 2,06

Kerncijfers Campine geconsolideerd (IFRS)

Netto resultaat per aandeel (in EUR) (1.500.000 aan delen)

 
 

De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Coppenolle, heeft bevestigd 
dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben 
gebracht, die in de boekhoudkundige informatie opgenomen in het communiqué, zou moeten doorgevoerd worden. 

 

Campine Geconsolideerd – IFRS Basis 

• In 2006 realiseerde de Groep Campine een omzet van 100,45 mio EUR vergeleken met 73,76 mio 
EUR in 2005 (+ 36%). 

• Het operationele resultaat bedroeg 8,70 mio EUR (2005: 5,08 mio EUR) (+ 71%). 

• De jaarlijkse kosten voor groot onderhoud werden gedurende het tweede semester 2006 opgelopen. 
Conform IFRS werd hiervoor geen provisie opgezet in het eerste semester. Verder werd een 
provisie van 0,60 mio EUR aangelegd in het kader van de vereiste bodemsanering om de installatie 
van een verbeterde waterzuivering en bufferbekken mogelijk te maken. Dit maakt deel uit van ons 
voortdurende programma om de omgeving/milieu te verbeteren. De verhoogde financiële kosten zijn 
grotendeels te wijten aan de impact van de loodhedging (zie BU Campine Recycling). 

• Traditiegetouw werd in de tweede jaarhelft een lager resultaat geboekt dan in het eerste omwille van 
de verlofperiodes in juli en december, maanden die gekenmerkt worden door een lagere verkoop 
alsook de hoge kosten voor groot onderhoud. 

• De winst na belastingen beliep 4,52 mio EUR, vergeleken met 3,10 mio EUR in 2005 (+ 46%). 

• De Raad van Bestuur stelt voor om een dividend uit te keren van 1,33 EUR bruto per aandeel, zijnde 
een totaalbedrag voor het bedrijf van 2 miljoen EUR. In 2006 werd een identiek dividend uitbetaald.
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Resultaten per Business Unit 

• Campine Recycling:  De loodomzet steeg tot 35,60 mio EUR (30,5 mio EUR in 2005) (+ 17%) terwijl 
het geleverde volume stabiel bleef rond 40.237 mT ( 40.381 mT in 2005).  
In 2006 profiteerde Campine Recycling opnieuw van de zeer sterke verkoopprijzen die meer dan de 
stijging van de grondstofprijzen bedroegen. Dankzij de verbeteringen in de loodraffinage verbeterde 
de efficiëntie. 
De beslissing in de loop van 2006 om een deel van onze verkopen in te dekken op de LME-beurs 
(London Metal Exchange) heeft een negatieve impact gekend van  1,49  mio EUR. De volledige 
impact hiervan werd geboekt in het tweede semester en werd inbegrepen in het financiële resultaat.  
Dit effect werd meer dan gecompenseerd door de hogere marges op de fysieke verkopen.  

• Antimoon: De verhoogde omzet van 46,67 mio EUR (29,70 mio EUR in 2005) (+ 57%) reflecteert 
de hoge marktprijzen. Het volume nam ook toe met 14% tot 11.008 mT (9.625 mT in 2005) omdat 
we marktaandeel hebben gewonnen. 
Antimoonmetaalprijzen stegen verder in 2006 van 3.850 USD/mT per eind 2005 tot 5.500 USD/mT 
per eind 2006. De marges bleven onder druk op zowel speciale producten als op de 
standaardkwaliteiten maar onze kwaliteit en service laat ons toe onze concurrentiele positie te 
behouden. 

• Plastics: 
De plasticsafdeling realiseerde een omzet van 17,69 mio EUR (13,13 mio EUR in 2005) (+ 35%) 
terwijl het volume toenam met 2% van 5.469 mT tot 5.581 mT.  
De verkoopprijzen lagen hoger, door stijgingen van de antimoonprijzen, en door de verkoop van 
meer Masterbatches voor de halogeenvrije markt. De marges per ton werden behouden. 

Vooruitzichten 2007 

We verwachten dat de positieve vooruitzichten van 2005 en 2006 zich verder zetten in 2007. 
 
• Campine Recycling: 

We zullen onze sterke positie behouden maar kunnen verhoogde concurrentie ondervinden. De 
LME-loodprijzen (London Metal Exchange), die onze verkoopprijzen hoofdzakelijk sturen, liggen op 
een hoog niveau en schommelen onder internationale druk. 

• Antimoon: De zware mondiale concurrentie vereist een voortdurende focus op onze interne 
efficiëntie. De grondstoffensituatie wordt gekarakteriseerd door stijgende prijzen, dalende kwaliteit 
en verminderde beschikbaarheid. Om de mogelijke gevolgen van deze evolutie te minimaliseren, 
tracht Campine haar processen voortdurend te verbeteren. 

• Plastics: We zullen ons verder toeleggen op het ontwikkelen van innovatieve producten. We 
verwachten dat dit zal leiden tot verdere groei van de afdeling en tot onderzoek naar nieuwe 
technologieën. 
De verdere ontwikkeling van de Unit op organisatorisch en technisch vlak zijn gepland om onze 
klanten de meest professionele producten te kunnen aanleveren. 

Financiële dienst - Dividendbetaling 

De financiële dienst van Campine wordt verzekerd door de Fortis Bank, ING en KBC. Het dividend van het 
boekjaar 2006, dat afgesloten werd op 31-12-06 is betaalbaar vanaf 31 mei 2007 aan de loketten van 
voornoemde banken tegen afgifte van coupon nr. 2 geknipt van de aandelen aan toonder, en per 
automatische overschrijving voor de aandeelhouders op naam. 

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Karin Leysen 

(tel. nr. +32 14 60 15 49) 
(e-mail karin.leysen@campine.be) 


