
Jaarresultaten 2011 
 

De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De 
Brabander, heeft bevestigd dat de 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

31/12/2011 

 Jaareinde 

31/12/2010

Opbrengsten 181.720 137.663

Andere bedrijfsopbrengsten 2.585 1.204

Wijzigingen in voorraad gereed product en goederen in bewerking 5.375 7.722

Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen -157.297 -115.418

Kosten van personeelsbeloningen -12.317 -11.243

Kosten van afschrijvingen -2.964 -3.205
Andere operationele kosten -11.890 -8.200

Operationeel resultaat 5.212 8.523

Beleggingsinkomsten 4                   -                 

Indekkingsresultaten 1.808 -435
Financieringskosten -1.088 -585

Resultaat voor belastingen 5.936 7.503
Belastingen -1.884 -1.751

Resultaat van het boekjaar 4.052 5.752

Resultaat van het boekjaar 4.052 5.752

Toewijsbaar aan:

Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 4.052 5.752
Minderheidsbelangen -                 -                 

4.052 5.752

Geconsolideerde winst- en verliesrekening op 31 december 2011

 
 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na netto financieel resultaat 3,96 5,00

Aandeel van de Groep in het netto resultaat van de periode (basis) 2,70 3,83

Aandeel van de Groep in het netto resultaat van de periode (verwaterd) 2,70 3,83

Resultaat per aandeel (in EUR) (1.500.000 aandelen)

 
 

Resultaat van het boekjaar 4.052 5.752

Niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar -                 -                 

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van het 

boekjaar 4.052 5.752

Toewijsbaar aan:

Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 4.052 5.752
Minderheidsbelangen -                 -                 

Overzicht van het totaalresultaat op 31 december 2011

 



 

In 2011 realiseerde de Groep Campine een omzet van 181,72 mio EUR vergeleken met  
137,66 mio EUR in 2010 (+32%). 

Het resultaat voor belastingen van het eerste semester bedroeg 7,50 mio EUR. De tweede helft 
vertoonde echter een verlies van 1,56 mio EUR – resulterend in een jaarwinst voor belastingen 
van +5,94 mio EUR tegenover een winst voor belastingen van +7,50 mio EUR in 2010.  

Het operationele resultaat bedroeg 5,21 mio EUR (2010: 8,52 mio EUR). Het jaar 2011 werd 
gekenmerkt door bijzonder volatiele prijzen op de grondstoffenmarkt. De vraag naar al onze 
producten bleef behoorlijk stabiel, met een zwakker laatste kwartaal. 

Het netto financiële resultaat bedroeg een winst van +724 KEUR in vergelijking met een verlies 
van -1.020 KEUR in 2010.  

De loodindekking resulteerde in een winst van +1.808 KEUR (tegenover een nettoverlies van  
-435 KEUR in 2010). 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 4,05 mio EUR, vergeleken met een winst van 5,75 mio EUR in 
2010. De mindere winstcijfers werden veroorzaakt door het tegenvallende tweede semester 
met volatiele grondstofprijzen, onzekere financiële markten en de verminderde economische 
activiteit. 

De Raad van Bestuur stelt voor om een dividend uit te keren van 1,875 mio EUR (1,25 EUR 
bruto per aandeel). tegen voorlegging van coupon nr. 6, met uitbetalingsdatum: 31 mei 2012 
(ex-date: 25 mei 2012 en recorddate: 30 mei 2012). 
In 2011 werd een dividend uitbetaald van 2,25 mio EUR (1,50 EUR bruto per aandeel) op basis 
van het 2010 resultaat. 

De toekenning van de nieuwe exploitatievergunning aan Campine, was een hoogtepunt van het 
voorbije jaar. Hierdoor kan Campine, als Seveso-bedrijf, haar activiteiten verder zetten voor de 
periode 2011/2031, of twintig jaar. Het is een blijk van vertrouwen in onze zin voor 
verantwoordelijkheid.  

Resultaat per Business Unit 

• Lood: de loodomzet steeg tot 61,36 mio EUR (54,12 mio EUR in 2010) (+13,4%) terwijl het 
verkochte volume lichtjes daalde tot 42.117 mT (42.802 mT in 2010) (-1,6%).  
 
De LME-loodprijzen startten het jaar op 1.932 EUR/mT en schommelden continue tussen 
1.500 en 2.000 EUR/mT. In oktober daalden ze tot 1.298 EUR/mT; stegen terug  en 
eindigden het jaar op 1.531 EUR/mT. 

 

• Antimoon: de omzet steeg sterk tot 94,67 mio EUR (61,75 mio EUR in 2010) (+53,3%), 
terwijl het verkochte volume lichtjes daalde tot 9.748 mT (9.909 mT in 2010) (-1,6%).  
 
De antimoonmetaalprijzen schommelden sterk tijdens het jaar. Ze stegen tijdens het eerste 
kwartaal van 9.466 EUR/mT tot bijna 12.000 EUR/mT om terug te vallen tot 9.445 EUR/mT 
einde juni, daarna weer te stijgen tot 11.847 EUR/mT eind september en weerom te dalen 
tot 9.765 EUR/mT eind december. 

 

• Plastics: de business unit plastics realiseerde een omzet van 24,13 mio EUR (20,53 mio 
EUR in 2010) (+17,5%). Het volume daalde tot 5.083 mT (2010: 5.413 mT) (-6%).  

 



 

Vooruitzichten 2012 

 
In 2012 zal Campine haar honderdste verjaardag vieren, ongetwijfeld een historische mijlpaal. 
De opeenvolgende directies zijn er in geslaagd om een eeuw succesvol te zijn en dit in dialoog 
met de naaste omgeving.  
 
De onzekere markten beïnvloeden ons resultaat, maar ons sterk team schenkt ons het 
vertrouwen dat we succesvol zullen blijven. 
 
We blijven investeren in ons personeel en onze installaties om verder te verbeteren in de 
komende jaren. 
 

 
 

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


