
 

Jaarresultaten 2009  
 
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
  Jaareinde 
31/12/2009 

 Jaareinde 
31/12/2008

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Opbrengsten 80.778 103.366

Andere bedrijfsopbrengsten 701 582

Wijzigingen in voorraad gereed product en goederen in bewerking 1.120 -3.545
Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen -63.679 -80.643
Kosten van personeelsbeloningen -10.857 -10.896

Kosten van afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -3.185 -3.155
Provisie m.b.t. sanering 2.193 0
Andere operationele kosten -6.375 -7.558

Operationele winst / (verlies) 696 -1.849
Beleggingsinkomsten 45 26
Indekkingsresultaten -1.396 3.844
Andere baten en lasten 0 0
Financieringskosten -444 -655

Winst / (verlies) voor belastingen -1.099 1.366
Belastingen -22 -306

Winst / (verlies) van het boekjaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten -1.121 1.060

Resultaat van het boekjaar -1.121 1.060

Toewijsbaar aan:
Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij -1.121 1.060
Minderheidsbelangen 0 0

-1.121 1.060

Winst / (verlies) per aandeel
Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Basis -0,75 0,00
Verwaterd 0,00 0,00

Geconsolideerde winst- en verliesrekening op 31 dec ember 2009

 



in '000 EUR 31/12/2009 31/12/2008
Opbrengsten uit gewone bedrijfsvoering 80.778 103.366
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 696 -1.849
Netto financieel resultaat -1.795 3.215

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na netto financieel resultaat -1.099 1.366
Belastingen -22 -306
Resultaat van de periode -1.121 1.060
Aandeel van de groep in het resultaat van de periode -1.121 1.060

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na netto financieel resultaat -0,73 0,91
Aandeel van de groep in het resultaat van de periode -0,75 0,71

Kerncijfers Campine geconsolideerd (IFRS)

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

 
 

♦ In 2009 realiseerde de Groep Campine een omzet van 80,78 mio EUR vergeleken met 
103,37 mio EUR in 2008 (-22%). Het eerste semester leden we in alle afzetmarkten 
onder lage prijzen en volumes. Het netto verlies uit bedrijfsactiviteiten na netto financieel 
resultaat van het eerste semester bedroeg -2,47 mio EUR. De tweede helft toonde 
verbetering op alle gebieden met een winst van 1,37 mio EUR – resulterend in een 
jaarverlies van -1,10 mio EUR voor belastingen. De slechte eerste jaarhelft was het 
gevolg van de lagere vraag van onze belangrijkste markten, veroorzaakt door de 
wereldwijde economische recessie. Er heeft significant herstel plaatsgevonden. 

♦ Het operationele resultaat  bedroeg 696 KEUR (2008: -1,85 mio EUR). 
Zowel de antimoonprijzen als het volume herstelden zich langzaam in 2009. 
Ook de loodprijzen kenden een heropleving in 2009, terwijl het volume stabiel bleef. 

♦ Het netto financiële verlies bedroeg -1,80 mio EUR in vergelijking met een opbrengst van 
3,22 mio EUR in 2008.  De loodindekking resulteerde in een verlies van -1,40 mio EUR 
(een netto opbrengst van 3,84 mio EUR in 2008). Het doel van de indekking is het 
beperken van de schommelingen van Campine’s resultaat door de invloed van de 
wijzigende loodprijzen op de waarde van aan- en verkooptransacties alsook de 
voorraden. Over 2009 werd een verlies geboekt terwijl er over 2008 een winst werd 
gegenereerd. Deze bedragen omvatten de reële waarde van de LME loodindekking per 
31 december die opgenomen is in de winst & verliesrekening volgens specifieke IFRS 
Standaarden.  

♦ Het verlies na belastingen was -1,12 mio EUR, vergeleken met een winst van  
1,06 mio EUR in 2008. 

♦ De Raad van Bestuur stelt voor om geen dividend uit te keren. In 2009 werd een dividend 
van 0,75 mio EUR (0,5 EUR bruto per aandeel) uitbetaald op basis van het 2008 
resultaat. 

♦ De saneringsprovisie van 3,7 mio EUR werd per 31 december 2009 herbekeken op basis 
van recentere gegevens. Op basis van de huidige informatie werd 2,1 mio EUR 
teruggenomen op de winst- en verliesrekening, zijnde zodat een saldo van 1,65 mio EUR 
blijft. Geplande saneringswerken zijn voorzien vanaf 2010 en er werd informatie verstrekt 
aan de buurtbewoners. 



Resultaat per Business Unit 

♦ Campine Recycling : de loodomzet daalde sterk tot 39,74 mio EUR (50,79 mio EUR in 
2008) (-22%) terwijl het uitgeleverde volume lichtjes steeg tot 41.425 mT (40.453 mT in 
2008) (+2%).  

De LME-loodprijzen startten het jaar laag op 750 EUR/mT in januari 2009. Ze stegen 
gestaag tijdens het jaar wat resulteerde in 1.224 EUR/mT op 30 juni 2009 en uiteindelijk 
1.662 EUR/mT op 31 december 2009. Tijdens het jaar schommelden de marktprijzen 
veelvuldig. 

De indekkingspositie op de LME - die onder financiële instrumenten valt - bedroeg 900 
mT op 31 december 2008. Dit werd stapsgewijs verhoogd tot 1.500 mT op 30 juni 2009 
en 3.350 mT op 31 december 2009.  

♦ Antimoon : de omzet is gedaald tot 31,50 mio EUR (38,59 mio EUR in 2008) 
(-18%), terwijl het volume terugviel tot 7.948 mT (9.133 mT in 2008) (-13%).  

De antimoonmetaalprijzen startten het jaar 2009 op 3.101 EUR/mT. Ze stegen 
aanhoudend tijdens het jaar wat resulteerde in 3.387 EUR/mT op 30 juni 2009 en 
uiteindelijk 4.272 EUR/mT op 31 december 2009. 

♦ Plastics : de plasticsafdeling realiseerde een omzet van 9,63 mio EUR (14,27 mio EUR in 
2008) (-33%). Het volume daalde tot 3.150 mT (2008: 4.422 mT) (-29%). Het eerste 
semester werd sterk negatief beïnvloed door de economische recessie, met een 
aanzienlijke verbetering in het tweede semester.  

Vooruitzichten 2010 

Het resultaat is sterk afhankelijk van de evolutie van de metaalprijzen en de economische 
situatie. Er zijn duidelijke tekenen van verbetering van de industriële vraag in bepaalde 
sectoren. 

De kwaliteitseisen van de klant worden steeds aangescherpt.  
We vinden het ook zeer belangrijk om aan de milieunormen te voldoen. 
 
♦ Antimoon: de consolidatie die nu plaatsvindt in de Aziatische markt wordt nauwgezet 

opgevolgd. We zullen blijven focussen op korte levertermijnen en producten met een 
hoge toegevoegde waarde.  
 

♦ Plastics: we anticiperen op een voortdurende verbetering in bepaalde markten. 
 
♦ Recycling: de automobielsector – onze grootste afzetmarkt – is in een periode van 

ingrijpende herstructurering die een aantal jaren kan duren. We blijven goed 
gepositioneerd in de recyclingindustrie.  

 
 

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


