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voor Campine      

in '000 EUR 31/12/2007 31/12/2006
Opbrengsten uit gewone bedrijfsvoering 127.399 100.448
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 13.156 8.700
Netto financieel resultaat -3.282 -1.965
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na netto 
financieel resultaat 9.874 6.735
Belastingen -3.481 -2.212
Resultaat van de periode 6.393 4.523
Aandeel van de groep in het resultaat van de 
periode 6.393 4.523

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 8,77 5,80
Aandeel van de groep in het resultaat van de 
periode 4,26 3,02

Kerncijfers Campine geconsolideerd (IFRS)

Netto resultaat per aandeel (in EUR) (1.500.000 aandelen)

  

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

Campine Geconsolideerd  IFRS Basis 

 

In 2007 realiseerde de Groep Campine een omzet van 127,40 mio EUR vergeleken met 100,45 mio 
EUR in 2006 (+ 27%). 

 

Het operationele resultaat bedroeg 13,16 mio EUR (2006: 8,70 mio EUR) (+ 51%). 

 

Traditiegetouw wordt in de tweede jaarhelft een lager resultaat geboekt dan in de eerste omwille van 
de verlofperiodes in juli en december, maanden die gekenmerkt worden door een lagere verkoop, 
alsook de hoge jaarlijkse kosten voor groot onderhoud die gedurende het tweede semester worden 
opgelopen en geboekt conform IFRS. Toch was het operationele resultaat van het tweede semester 
2007 veel hoger dan dit van het eerste semester, dankzij de gunstige evolutie van de 
LME-loodprijzen.  

 

De nieuwe hal, gebouwd om de capaciteit te verhogen en om de milieustandaarden van de 
recyclage van gebruikte batterijen te verbeteren, kwam in maart 2007 in dienst.  In april deden zich 
echter kwaliteitsproblemen voor in verband met de zuurbestendige bekleding van de vloer. Als 
gevolg hiervan werd een bijkomende waardevermindering van 0,39 mio EUR geboekt. Juridische 
acties worden ondernomen om de directe en indirecte gevolgschade te verhalen. 

 

Gebaseerd op onze beslissing om de interne infrastructuur te verbeteren werd er 1,37 mio EUR 
voorzien. Dit dekt de kost om grond te verwijderen die jaren geleden is vervuild. Dit maakt deel uit 
van ons voortdurende programma om de omgeving/milieu te verbeteren. 

 



 
De netto financiële kosten bedroegen 3,28 mio EUR in vergelijking met 1,96 mio EUR in 2006. De 
intrestkosten stegen tot 0,98 mio EUR (0,52 mio EUR in 2006) voornamelijk tengevolge van de 
financiering van de toegenomen behoefte aan werkkapitaal als gevolg van de hogere prijsniveaus. 
De loodindekking resulteerde in een nettokost van 2,32 mio EUR (1,49 mio EUR in 2006). 

 
De winst na belastingen steeg scherp tot 6,39 mio EUR, vergeleken met 4,52 mio EUR in 2006 
(+41%). 

 
De Raad van Bestuur stelt voor om een dividend uit te keren van 2 EUR bruto per aandeel, zijnde 
een totaalbedrag voor het bedrijf van 3 miljoen EUR. In 2007 werd een dividend van 1,33 EUR bruto 
per aandeel uitbetaald.  

Resultaten per Business Unit 

 

Campine Recycling: De loodomzet steeg tot 61,83 mio EUR (35,60 mio EUR in 2006) (+ 74%) 
terwijl het uitgeleverde volume steeg naar 43.379 mT ( 40.237 mT in 2006) (+8%).  
In 2007 profiteerde Campine Recycling opnieuw van een zeer sterke loodprijs. De LME-loodprijzen 
startten het jaar op 1.650 USD/mT en stegen gestaag tot 2.647 USD/mT op 30 juni 2007. Ze stegen 
verder tot een piek van 3.717 USD/mT in oktober 2007 en daalden daarna naar 2.532 USD/mT op 
31 december. Dit overcompenseerde de kostenverhoging voor grondstoffen. Verbeteringen in de 
raffinage droegen ook bij aan de verhoogde efficiëntie. 

De indekkingspositie op de LME bedroeg 3.250 ton op 31 december 2006. Deze werd behouden tot 
midden november 2007 en steeg tot 5.700 ton op 31 december 2007 tegen een gemiddelde prijs van 
2.767 USD/mT. De positie werd verhoogd om het risico van de hogere fysieke voorraden op het 
einde van het jaar te verminderen. 

 

Antimoon: De omzet nam lichtjes toe tot 47,47 mio EUR (46,67 mio EUR in 2006) (+ 2%) terwijl het 
volume een beetje terugviel tot 10.660 mT (11.008 mT in 2006). Verkoopprijzen in EUR stegen 
minder dan in USD omwille van de zwakke USD, aangezien het metaalaandeel in onze producten in 
USD wordt uitgedrukt. 
In 2007 schommelden de antimoonmetaalprijzen tussen 5.300 en 5.700 USD/mT. De marges bleven 
onder druk op zowel speciale producten als op de standaardkwaliteiten maar onze kwaliteit en 
service laten ons toe onze concurrentiële positie te behouden. 

 

Plastics: 
De plasticsafdeling realiseerde een omzet van 18,53 Mio EUR (17,69 Mio EUR in 2006) (+ 5%). Het 
volume bleef quasi gelijk op 5.518 mT (2006: 5.581 mT). 

Vooruitzichten 2008 

 

Het resultaat is sterk afhankelijk van de evolutie van de metaalprijzen en schommelingen in de 
wisselkoersen. Rekening houdend met de schommelende metaalprijzen en de zwakke USD, 
verwachten we lagere marges in vergelijking met het erg sterke 2007. 

 

Op corporate-niveau wordt ons project vergunning 2011 geïmplementeerd om volgende 
doelstellingen te realiseren: 

 

De continuïteit van het bedrijf door de geplande verlenging van onze uitbatingsvergunning. 

 

Een lange termijnstrategie met het oog op de verdere globalisatie van de economische partners. 

 

Een intensief en uitgebreid veiligheids- en gezondheidsattitude programma voor het voltallige 
personeel.   

 

Campine beheerst de toenemende regelgeving, dankzij aanzienlijke inspanningen van ons 
personeel. We beschouwen REACH als een bijkomende zware vereiste, maar ook als een kans om 
ons productgamma beter te positioneren. 
Het resultaat van de risk assessmentstudies voor antimoon en lood ziet er positief uit. 



 
Campine Recycling:  We verwachten aanzienlijke volumes te produceren in 2008. Recente 
prijsschommelingen van 30% in een maand maken het moeilijk om korte termijn resultaten te 
voorspellen maar op lange termijn lijken de zaken solide. 

 
Antimoon en plastics: We zullen onze sterke Europese marktpositie handhaven dankzij onze 
algemene marktaanwezigheid en goede kwaliteitsreputatie. Door de zwakke USD, zal het een 
uitdaging blijven om onze ambities in specialiteiten in de USA te realiseren, omdat de concurrentie 
met leveranciers uit het Verre Oosten zwaarder wordt. In 2007 hebben we Antimoon en Plastics 
samengevoegd in één business unit. 

Financiële dienst - Dividendbetaling 

De financiële dienst van Campine wordt verzekerd door de Fortis Bank, ING en KBC. Het dividend van het 
boekjaar 2007, dat afgesloten werd op 31-12-07 is betaalbaar vanaf 30 mei 2008 aan de loketten van 
voornoemde banken tegen afgifte van coupon nr. 3 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) 


