
Jaarresultaten 2013 
 

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

31/12/2013 

 Jaareinde

31/12/2012 

Opbrengsten 137.465 149.925

Andere bedrijfsopbrengsten 1.981 2.812

Wijzigingen in voorraad gereed product en gebruikte grondstoffen en 

hulpstoffen -117.543 -130.722

Kosten van personeelsbeloningen -12.008 -12.430

Kosten van afschrijvingen -3.538 -3.218
Andere operationele kosten -8.060 -7.875

Operationeel resultaat -1.703 -1.508

Beleggingsinkomsten 2 2

Indekkingsresultaten 1.042 -879
Financieringskosten -872 -963

Resultaat voor belastingen -1.531 -3.348
Belastingen 387 882

Resultaat van het boekjaar -1.144 -2.466

Resultaat van het boekjaar -1.144 -2.466

Toewijsbaar aan:

Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij -1.144 -2.466
Minderheidsbelangen -                 -                 

-1.144 -2.466

Geconsolideerde winst- en verliesrekening op 31 december 2013

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na netto financieel resultaat -1,02 -2,23

Aandeel van de Groep in het netto resultaat van het jaar (basis) -0,76 -1,64

Aandeel van de Groep in het netto resultaat van het jaar (verwaterd) -0,76 -1,64

Resultaat per aandeel (in EUR) (1.500.000 aandelen)

 

Resultaat van het boekjaar -1.144 -2.466

Andere elementen van het totaalresultaat van het boekjaar:

Elementen die in de toekomst geherklasseerd zullen worden naar

de winst- of verliesrekening -                 -                 
Elementen die in de toekomst niet geherklasseerd zullen worden naar

de winst- of verliesrekening -94 -                 

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van het 

boekjaar -1.238 -2.466

Toewijsbaar aan:

Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij -1.238 -2.466
Minderheidsbelangen -                 -                 

Overzicht van het totaalresultaat op 31 december 2013



In 2013 realiseerde de Groep Campine een omzet van 137,46 mio EUR vergeleken met  
149,93 mio EUR in 2012 (-8 %). 

Het verlies voor belastingen van het eerste semester bedroeg -0,08 mio EUR. De tweede 
helft van het jaar vertoonde een verlies voor belastingen van -1,45 mio EUR - resulterend in 
een jaarverlies voor belastingen van -1,53 mio EUR tegenover een verlies voor belastingen 
van -3,35 mio EUR in 2012.  

Het operationele resultaat bedroeg -1,70 mio EUR (2012: -1,51 mio EUR). Het jaar 2013 
werd gekenmerkt door een lage vraag in de business unit antimoon terwijl de 
plasticsactiviteit een behoorlijke groei kende. In de business unit lood steeg de vraag 
lichtjes, maar de marges bleven voortdurend onder druk. 

Het netto financiële resultaat bedroeg een winst van 0,17 mio EUR in vergelijking met een 
verlies van -1,84 mio EUR in 2012.  

De loodindekking resulteerde in een winst van 1,04 mio EUR (t.o.v. een nettoverlies van  
-0,88 mio EUR in 2012). 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- en 
verliesrekening volgens specifieke IFRS Standaarden.  

Omwille van het verlies van het jaar werd er geen belastingsprovisie aangelegd. Er werd een 
uitgestelde belastingsvordering opgenomen van 0,37 mio EUR, wat samen met de 
belastingsimpact op tijdsverschillen leidt tot een belastingsopbrengst van 0,39 mio EUR. 

Het verlies na belastingen was -1,14 mio EUR, vergeleken met een verlies van -2,47 mio 
EUR in 2012. De resultaten werden veroorzaakt door de lage vraag in antimoon, lage 
marges in lood en voortdurende verminderde economische activiteit. 

De Raad van Bestuur stelt voor om geen dividend uit te betalen. In 2013 werd ook geen 
dividend uitbetaald. 
 

Resultaat per Business Unit 

• Lood: de business unit lood realiseerde een omzet van 58,01 mio EUR (58,41 mio EUR 
in 2012) (-1 %) terwijl het verkochte volume lichtjes steeg tot 43.551 mT (41.670 mT in 
2012) (+5 %).  

Globaal gezien schommelde de loodprijs in 2013 tussen 1.500 EUR/mT en 1.800 
EUR/mT. We noteerden een daling tot 1.800 EUR/mT begin januari, 1.635 EUR/mT per 
einde maart en 1.573 EUR/mT per einde juni. In het derde kwartaal van het jaar, 
fluctueerden de prijzen tussen 1.510 EUR/mT en 1.680 EUR/mT. Kwartaal vier kende 
geen grote wijzigingen, schommelend van 1.500 EUR/mT begin oktober tot 1.600 
EUR/mT eind december 2013. 

 

• Antimoon: het verkochte volume steeg tot 8.303 mT (7.887 mT in 2012) (+5 %), de 
gemiddelde verkoopprijzen lagen veel lager als in 2012. Dit had als gevolg dat de omzet 
sterk daalde tot 58,35 mio EUR (71,33 mio EUR in 2012) (-22 %).  

Globaal gezien schommelden de gemiddelde antimoonprijzen tussen 6.750 EUR/mT en 
9.000 EUR/mT gedurende 2013, van 9.000 EUR/mT begin januari 2013 tot 7.400 
EUR/mT per einde juni 2013, gevolgd door een continue stijging tot 7.500 EUR/mT 
begin november en een daling tot 7.000 EUR/mT per eind december 2013. 



• Plastics: de omzet steeg naar 22,81 mio EUR (20,60 mio EUR in 2012) (+11 %). Ook 
het volume steeg tot 5.091 mT (2012: 4.330 mT) (+18 %).  

 

Vooruitzichten 2014 

 
We zien enkele tekenen van economisch herstel met een langzaam stijgende vraag. 
 
Voor de business unit lood verwachten we een verdere volumegroei te realiseren, maar de 
winstgevendheid blijft sterk afhankelijk van de grondstoffenmarkt die zich recent hersteld 
heeft maar nog lang niet het gewenste niveau heeft bereikt.  
 
In antimoon verwachten we een lichte volumegroei t.o.v. 2013, maar de marges blijven 
onder druk. 
 
Voor plastics verwachten we stijgende volumes. 
 
Over 2014 verwachten we een positief resultaat.  
 
 

 
 

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


