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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 de gereglementeerde informatie, zou moeten doorgevoerd worden. 

'000 EUR 31/12/2008 31/12/2007
Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Opbrengsten 103.366 127.399

Andere bedrijfsopbrengsten 582 394

Wijzigingen in voorraad gereed product en goederen in bewerking -3.545 500
Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen -80.643 -91.449
Kosten van personeelsbeloningen -10.896 -11.179

Kosten van afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -3.155 -3.115
Kosten m.b.t. sanering - -1.365
Andere operationele kosten -7.558 -8.029

Operationele winst / (verlies) -1.849 13.156
Beleggingsinkomsten 26 14
Indekkingsresultaten 3.844 -2.318
Andere baten en lasten - -
Financieringskosten -655 -978

Winst voor belastingen 1.366 9.874
Belastingen -306 -3.481

Winst van het boekjaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.060 6.393

Resultaat van het boekjaar 1.060 6.393

Toewijsbaar aan:
Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 1.060 6.393
Minderheidsbelangen - -

1.060 6.393

Winst per aandeel 0,71 4,26
Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Basis 0,71 4,26
Verwaterd - -

Geconsolideerde winst- en verliesrekening op 31 dec ember 2008

 

 



in '000 EUR 31/12/2008 31/12/2007
Opbrengsten uit gewone bedrijfsvoering 103.366 127.399
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -1.849 13.156
Netto financieel resultaat 3.215 -3.282

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na netto financieel resultaat 1.366 9.874
Belastingen -306 -3.481
Resultaat van de periode 1.060 6.393
Aandeel van de groep in het resultaat van de periode 1.060 6.393

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -1,23 8,77
Aandeel van de groep in het resultaat van de periode 0,71 4,26

Kerncijfers Campine geconsolideerd (IFRS)

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

 
 

♦ In 2008 realiseerde de Groep Campine een omzet van 103,37 mio EUR vergeleken met 
127,40 mio EUR in 2007 (-19%). 

♦ Het operationele resultaat daalde sterk naar -1,85 mio EUR (2007: 13,16 mio EUR) 
De sterke daling is gedeeltelijk te wijten aan de lagere marges en volumes in alle BU’s 
met name in het laatste kwartaal. Fysieke loodleveringen genereerden minder winst 
aangezien de prijzen aanzienlijk zakten in 2008 vergeleken met een sterke stijging in het 
eerste semester van 2007. Dit werd grotendeels gecompenseerd door de winst op de 
loodindekking.  
Ook de antimoonprijzen daalden sterk in het laatste kwartaal, wat het resultaat negatief 
heeft beïnvloed.  

♦ De batterijhal: de vloer van de nieuwe hal – gebouwd om de capaciteit te verhogen en om 
de milieustandaarden van de recyclage van gebruikte batterijen te verbeteren – is 
gerepareerd en de hal is terug in gebruik genomen op 1 augustus 2008. 

♦ De netto financiële opbrengsten bedroegen 3,22 mio EUR in vergelijking met een kost 
van 3,28 mio EUR in 2007. De interestkosten daalden tot 0,66 mio EUR (0,98 mio EUR in 
2007) voornamelijk tengevolge van de afgenomen kapitaalbehoefte van de Groep door 
de lagere metaalprijzen en voorraden in Campine Recycling. 
De loodindekking resulteerde in een nettowinst van 3,84 mio EUR (een nettokost van 
2,32 mio EUR in 2007). 

♦ De winst na belastingen daalde tot 1,06 mio EUR, vergeleken met 6,39 mio EUR in 2007 
(-83%). 

♦ De Raad van Bestuur stelt voor om een dividend uit te keren van 0,75 mio EUR (0,5 EUR 
bruto per aandeel). In 2008 werd een dividend van 3 mio EUR (2 EUR bruto per aandeel) 
uitbetaald. 

Resultaat per Business Unit 

♦ Campine Recycling : De loodomzet daalde sterk tot 50,79 mio EUR (61,83 mio EUR in 
2007) (-18%) terwijl het uitgeleverde volume slechts licht daalde tot 40.453 mT (43.379 
mT in 2007) (-7%).  



De LME-loodprijzen startten het jaar op 2.608 USD/mT in januari 2008. Na een korte 
stijging in februari tot een piek van 3.450 USD/mT, begon de LME-loodprijs te dalen en 
bereikte zo een dieptepunt van 1.540 USD/mT in juli. Uiteindelijk eindigde de loodprijs 
laag op 900 USD/mT. 

Deze sterke daling in de LME-loodprijs werd maar gedeeltelijk gevolgd door de 
grondstoffenmarkt, wat resulteerde in lagere marges. 

De indekkingspositie op de LME bedroeg 5.700 mT op 31 december 2007. Dit werd 
stapsgewijs verminderd tot 4.000 mT op 30 juni 2008, 3.075 mT op 30 september 2008 
en uiteindelijk 900 mT op 31 december 2008.  

♦ Antimoon : de omzet is gedaald tot 38,59 mio EUR (47,47 mio EUR in 2007) 
(-19%) terwijl het volume terugviel tot 9.133 mT (10.660 mT in 2007) (-14%).  

In 2008 stegen de antimoonmetaalprijzen gestaag van gemiddeld 5.614 USD/mT in 
januari tot gemiddeld 6.750 USD/mT in september, maar vielen terug tot 4.462 USD/mT 
op 31 december 2008. 

De prijzen in EUR kenden dezelfde evolutie van gemiddeld 3.815 EUR/mT in januari tot 
gemiddeld 4.697 EUR/mT in september maar daalden tot 3.318 EUR/mT op 31 december 
2008. 

De marges voor zowel speciale producten als op de standaardkwaliteiten bleven onder 
druk, maar dankzij onze kwaliteit en service konden we onze concurrentiepositie 
behouden. 

♦ Plastics : De plasticsafdeling realiseerde een omzet van 14,27 mio EUR (18,53 mio EUR 
in 2007) (-25%). Het volume daalde drastisch tot 4.422 mT (2007: 5.518 mT) (-20%) 
vooral als gevolg van de tegenvallende omzet in het laatste kwartaal omwille van de 
economische recessie.  

Vooruitzichten 2009 

♦ Het resultaat is sterk afhankelijk van de evolutie van de metaalprijzen en de economische 
situatie. We verwachten een moeilijk jaar. We zullen onze belangrijke strategische 
projecten voortzetten zodat we onmiddellijk kunnen profiteren van de heropleving van de 
economie.  

♦ Campine Recycling: de resultaten zullen sterk afhankelijk zijn van de globale 
economische situatie. Campine Recycling deelt als belangrijke toeleverancier van de 
batterijmarkt in de terugval van de auto-industrie. Een lagere vraag naar nieuwe wagens 
resulteert in minder behoefte aan nieuwe batterijen en dus ook aan onze producten en 
specialiteiten. 

♦ Antimoon & Plastics: Hoewel we verdergaan met de huidige product-, proces- en 
businessontwikkelingsprojecten, zal het moeilijk zijn om positieve resultaten te realiseren 
in 2009, gezien de economische situatie. 

 
Financiële dienst - Dividendbetaling 

De financiële dienst van Campine wordt verzekerd door de Fortis Bank, ING en KBC. Het 
dividend van het boekjaar 2008, dat afgesloten werd op 31-12-08 is betaalbaar vanaf 29 mei 
2009 aan de loketten van voornoemde banken tegen afgifte van coupon nr. 4, en per 
automatische overschrijving voor de aandeelhouders op naam. 

 
Voor verdere informatie kan u contact opnemen met Karin Leysen (tel. nr +32 14 60 15 49) 

(email: Karin.Leysen@campine.be) 


