
Jaarresultaten 2015 
 

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, zouden moeten doorgevoerd worden. 

 '000 EUR

Jaareinde

31/12/2015

Jaareinde

31/12/2014

Opbrengsten 164.054        150.197        

Andere bedrijfsopbrengsten 1.066            789               

Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen 138.589 -       126.051 -       

Kosten van personeelsbeloningen 11.158 -         12.251 -         

Kosten van afschrijvingen 2.921 -           3.357 -           

Andere operationele kosten 9.974 -           7.905 -           

Operationeel resultaat 2.478            1.422            

Beleggingsinkomsten -                -                

Indekkingsresultaten 714 -              541               
- afgesloten indekkingen 268                    33 -                     

- wijziging in open positie 982 -                   574                    

Financieringskosten 501 -              699 -              

Resultaat voor belastingen 1.263            1.264            

Belastingen 308 -              359 -              

Resultaat van het boekjaar 955               905               

Resultaat van het boekjaar 955               905               

Toewijsbaar aan:

Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 955               905               

Minderheidsbelang -                -                

955               905               

Geconsolideerde winst- en verliesrekening op 31 december 2015

Resultaat voor belastingen 0,84              0,84              

Resultaat van het boekjaar (basis) 0,64              0,60              

Resultaat van het boekjaar (verwaterd) 0,64              0,60              

Resultaat per aandeel (in €) (1.500.000 aandelen)

Resultaat van het boekjaar 955               905               

Andere elementen van het totaalresultaat van het boek jaar:

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 (*) 75 -               21                

(*) actuariële resultaten van pensioenverplichtingen

Totaalresultaat van het boekjaar 880               926               

Toewijsbaar aan:

Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 880               926               

Minderheidsbelang -                -                

Overzicht van het totaalresultaat op 31 december 2015

 
 



In 2015 realiseerde de Groep Campine een omzet van € 164,05 mio, vergeleken met  
€ 150,20 mio in 2014 (+9%). We realiseerden in alle BU’s hogere volumes dan in 2014. 
 
Het operationeel resultaat van 2015 was afhankelijk van metaalprijseffecten: 

• De hoge loodprijs in het eerste semester genereerde hogere marges dan de lage prijzen 
in het tweede semester. 

• Ook in antimoon noteerden we lage marges in het tweede semester. De margedaling in 
antimoon is bijna volledig te wijten aan de dalende antimoonprijzen. 

Niettegenstaande bedroeg het operationeel resultaat € 2,48 mio, vergeleken met € 1,42 mio 
in 2014 (+74%). 
 
Het effectieve resultaat van de afgesloten indekkingstransacties bedroeg een winst van  
€ 0,27 mio (2014: € -0.03 mio). Echter, de wijziging in de reële waarde van de open 
indekkingspositie per jaareinde (verplicht volgens IFRS standaarden) had een aanzienlijk 
negatieve impact van € -0,99 mio (2014: € +0,57 mio).  
Het doel van de indekking is het uitvlakken van de schommelingen van Campine’s resultaat 
door de invloed van de wijzigende loodprijzen.  
 
Het totaaleffect van de loodindekking bedroeg een verlies van € -0,71 mio  
(2014: € +0,54 mio). 

 
Het overige deel van het financiële resultaat leidde tot een verlies van € -0,5 mio, vergeleken 
met een verlies van € -0,7 mio in 2014. 
 
De stijging in overige operationele kosten is vooral toe te kennen aan volgende feiten:  

• De gerechtelijke vordering van een leverancier werd afgesloten met een minnelijke 
schikking in lijn met de provisie die voorzien werd in het eerste semester van 2015. 

• Juridische kosten werden gemaakt voor advies i.v.m. het onderzoek van de Europese 
Commissie. 

 
De winst van het boekjaar voor belastingen bereikte € 1,26 mio, identiek aan de winst van 
het boekjaar 2014. De winst na belastingen bedroeg € 0,96 mio, te vergelijken met een winst 
van € 0,91 mio in 2014. 
 
De Raad van Bestuur stelt voor om een dividend van € 0,225 mio (€ 0,15 bruto per aandeel) 
uit te betalen over het jaar 2015. Over het jaar 2014 werd geen dividend uitbetaald. 

Resultaat per Business Unit (*) 

• Lood: De Business Unit lood realiseerde een omzet van € 92,20 mio (€ 80,20 mio in 
2014) (+15%) met een verkoopvolume van 55.324 mT (50.636 mT in 2014)  
(+9%). Een verdere toename van het aandeel directe verkopen in verhouding tot 
loonwerk was de hoofdreden van de stijging van onze gemiddelde verkoopprijs 
gedurende het jaar. 

De LME loodprijzen, de voornaamste basis van onze verkoopprijzen, schommelden 
gedurende het jaar. Startend op € 1.532/mT op 2 januari en sterk klimmend naar  
€ 1.924/mT op 5 mei, daalden ze tot € 1.416/mT op 24 augustus. In het laatste kwartaal 
fluctueerden de prijzen in het algemeen tussen 1.450/mT en 1.550/mT om 2015 te 
eindigen op 1.655/mT op 31 december 2015.  

 
• Antimoon: Het volume steeg aanzienlijk tot 9.468 mT (8.226 mT in 2014) (+15%), terwijl 

de omzet slechts toenam met 6% tot € 53,29 mio (€ 50,29 mio in 2014) omwille van de 
dalende antimoonprijzen.  

  



De gemiddelde antimoonprijzen lagen in 2015 lager dan in 2014. Ze stegen gedurende 
het eerste kwartaal van € 7.182/mT op 2 januari tot € 8.278/mT in april, gevolgd door 
een gestage daling tot € 6.892/mT begin juli. Deze neerwaartse trend zette zich verder 
gedurende de tweede jaarhelft tot € 4.776/mT op 31 december 2015. 
 

• Plastics: De omzet verhoogde tot € 24,13 mio (€ 22,37 mio in 2014) (+8%), terwijl het 
volume licht steeg tot 5.665 mT (2014: 5.445 mT) (+4%). Verkoopmarges bleven over 
het algemeen behouden. 

 
(*) Verkoop- en volumecijfers zijn voor sommige eliminaties van intersegment verkopen. 

 

Vooruitzichten 2016 

 
Door de combinatie van de wereldwijde overproductie van grondstoffen met een lagere 
vraag in toepassingen, kwamen grondstofprijzen en marges onder druk te staan in 2015. We 
verwachten geen grote veranderingen voor het jaar 2016.  
 
Campine streeft naar een beperkte volumegroei in al haar activiteiten.  
 
Campine verwacht over 2016 een beter resultaat dan in 2015. 
 
 

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


