
 

Jaarresultaten 2010 
 
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 

31/12/2010 

 Jaareinde 

31/12/2009

Opbrengsten 137.663 80.778

Andere bedrijfsopbrengsten 1.204 701

Wijzigingen in voorraad gereed product en goederen in bewerking 7.722 1.120

Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen -115.418 -63.679

Kosten van personeelsbeloningen -11.243 -10.857

Kosten van afschrijvingen -3.205 -3.185

Wijziging van voorziening m.b.t. sanering -                 2.193
Andere operationele kosten -8.200 -6.375

Operationeel resultaat 8.523 696

Beleggingsinkomsten -                 45

Indekkingsresultaten -435 -1.396

Andere baten en lasten -                 -                 

Financieringskosten -585 -444

Resultaat voor belastingen 7.503 -1.099
Belastingen -1.751 -22

Resultaat van het boekjaar 5.752 -1.121

Resultaat van het boekjaar 5.752 -1.121

Toewijsbaar aan:

Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 5.752 -1.121
Minderheidsbelangen -                 -                 

5.752 -1.121

Geconsolideerde winst- en verliesrekening op 31 december 2010

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na netto financieel resultaat 5,00 -0,73
Aandeel van de Groep in het netto resultaat van de periode (basis) 3,83 -0,75

Aandeel van de Groep in het netto resultaat van de periode (verwaterd) 3,83 -0,75

Resultaat per aandeel (in EUR) (1.500.000 aandelen)

 
 



In 2010 realiseerde de Groep Campine een omzet van 137,66 mio EUR vergeleken met 
80,78 miljoen EUR in 2009 (+70%). 

De nettowinst uit bedrijfsactiviteiten na netto financieel resultaat van het eerste semester 
bedroeg 5,15 mio EUR. De tweede helft toonde ook een winst van 2,35 mio EUR – 
resulterend in een jaarwinst voor belastingen van 7,50 mio EUR tegenover een verlies voor 
belastingen van -1,10 mio EUR in 2009. Deze aanzienlijke toename is o.a. het gevolg van de 
sterk gestegen metaalprijzen vanaf begin 2010.  

Het operationele resultaat bedroeg 8,52 mio EUR (2009: 696 KEUR). De antimoonprijzen 
stegen spectaculair terwijl het volume zich herstelde. Ook de loodprijzen kenden een 
heropleving in 2010, terwijl het volume stabiel bleef.  

Het netto financiële resultaat bedroeg -1,02 mio EUR in vergelijking met een verlies van  
-1,80 mio EUR in 2009.  

De loodindekking resulteerde in een verlies van -435 KEUR (tegenover een nettoverlies van 
-1,40 mio EUR in 2009). 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. Deze bedragen omvatten de reële waarde 
van de LME loodindekking per 31 december die opgenomen is in de winst & verliesrekening 
volgens specifieke IFRS Standaarden.  

De winst na belastingen was 5,75 mio EUR, vergeleken met een verlies van -1,12 mio EUR 
in 2009. De betere winstcijfers worden verklaard door de sterk gestegen metaalprijzen, de 
aantrekkende conjunctuur en de lagere belastingsdruk wegens overgedragen verliezen van 
de vorige boekjaren. 

De Raad van Bestuur stelt voor om een dividend uit te keren van 2,25 mio EUR (1,50 EUR 
bruto per aandeel). In 2010 werd geen dividend uitbetaald op basis van het 2009 resultaat. 

 

 

Resultaat per Business Unit 

♦ Lood: de loodomzet steeg sterk tot 54,12 mio EUR (39,74 mio EUR in 2009) (+36%) 
terwijl het uitgeleverde volume lichtjes steeg tot 42.802 mT (41.424 mT in 2009) (+3%).  

De LME-loodprijzen startten het jaar op 1.650 EUR/mT in januari 2010. In de loop van het 
jaar schommelden ze tussen 1.400 en 2.000 EUR/mT om het jaar uiteindelijk te eindigen 
op 1.936 EUR/mT. 
 

♦ Antimoon: de omzet steeg sterk tot 61,75 mio EUR (31,50 mio EUR in 2009) (+96%), 
terwijl het volume steeg naar 9.909 mT (7.948 mT in 2009) (+25%).  

De antimoonmetaalprijzen zijn meer dan verdubbeld in van circa 4.300 EUR/mT begin 
januari tot bijna 9.650 EUR/mT eind december. 
 

♦ Plastics: de business unit plastics realiseerde een omzet van 20,53 mio EUR (9,63 mio 
EUR in 2009) (+113%). Het volume steeg naar 5.413 mT (2009: 3.150 mT) (+72%).  

 



Vooruitzichten 2011 

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

Antimoon 

Ondanks de hoge grondstofprijzen is de vraag stabiel.  
Campine slaagt er goed in om te voldoen aan de vraag tegen een aanvaardbare prijs. De 
hoge prijzen houden een groter financieel risico in ten aanzien van de verhoogde 
financiering van de grondstoffenstroom, maar als er geen drastische prijswijzigingen komen, 
anticiperen we een goed resultaat.  
 
Plastics 

2011 is goed gestart en de orderontvangst is in lijn met de verwachtingen. Dankzij de 
verbeterde capaciteitsbenutting van het machinepark, anticiperen we een positief jaar.  
 
Lood 

In 2011 zal er nog een wereldwijde overcapaciteit zijn – in het bijzonder in Europa. Echter, 
Campine is goed gepositioneerd om haar klanten te houden en winstgevend te blijven. 
 
 

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


