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Groepsstructuur
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 2007 2006 2005

Omzet 127.399 100.448 73.756

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 13.156 8.700 5.084

Financieringskosten -3.282 -1.965 -230

Winst voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, 
na fi nancieringskosten 9.874 6.735 4.854

Winstbelastingen -3.481 -2.212 -1.757

Winst na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 6.393 4.523 3.097

Winst per aandeel na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 4,26 3,02 2,06

Vlottende activa 58.643 45.417 31.906

Totaal van de activa 70.293 55.548 39.485

Vlottende passiva 37.531 27.059 16.443

Totaal van de passiva 46.587 36.195 22.668

Eigen vermogen 23.706 19.353 16.817

(*) Geconsolideerd en afgesloten per 31 december in ‘000 EUR

FW Hempel Intermétaux SA 25,86%
AGW Commodity Ltd. 10,00% Public fl oat 28,13%

Campine NV

Campine Recycling NVBusiness-unit
Plastics

Business-unit
Antimoon

Camhold NV 36,01%
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Kernactiviteiten

Campine NV, opgericht in 1912 en 

beursgenoteerd sinds 1936, is een 

toonaangevende specialist in brandvertragende 

poeders en concentraten, plastics masterbatches, 

PET-katalysatoren en loodrecyclage. 

Antimoon en lood hebben een aantal 

vergelijkbare chemische en fysieke 

eigenschappen. 

Antimoon (Sb, elementnummer 

51 in het periodiek systeem) en lood 

(Pb, elementnummer 82 in het periodiek 

systeem) vergen gelijkaardige competenties 

op gebied van inkoop, metaalprijzenrisico, 

verwerking en marketing. 

Door consequente toepassing van onze 

marketingstrategie heeft Campine aanzienlijke 

marktposities in een aantal specialistische 

markten uitgebouwd. 

Antimoontrioxide (Sb2O3) wordt gebruikt 

als brandvertrager in de textiel-, kunststoffen-, 

kabel- en kleurstoffenindustrie en wordt ook 

toegepast als katalysator in de PET-productie. 

Onze plasticsactiviteiten stellen ons in staat 

om pregedispergeerde en gebruiksklare 

masterbatches aan te bieden voor processoren 

en compounders die een stofvrije dosering 

mogelijk maken en het productierendement 

verhogen. 

Onze loodrecyclageactiviteiten zijn gebaseerd op 

het omzetten van lood van gebruikte batterijen 

en industrieel afval in lood en loodlegeringen 

die worden verkocht aan producenten van 

batterijen en loodplaten (o.a. voor bescherming 

tegen röntgenstralen).
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Bericht aan de Aandeelhouders 

Bericht aan de 
Aandeelhouders

2007 was opnieuw een succesvol jaar voor 

Campine N.V.

De Raad van Bestuur stelt dan ook een bruto dividend 

van 2 EUR per aandeel voor. Dit stemt overeen met 

een vermeerdering van 0,67 EUR per aandeel en 

vertegenwoordigt een totaal bruto dividend van 

3 miljoen EUR. 

We zijn in het bijzonder tevreden over de resultaten 

van onze loodactiviteiten. Onze antimoon- en 

plasticactiviteiten blijven winstgevend, maar verbetering 

is hier gewenst.

Het afgelopen jaar kende opnieuw een enorme 

prijsbeweging voor grondstoffen in het algemeen 

en meer relevant voor Campine voor lood. Wanneer 

LME-loodprijzen stijgen is er meer kapitaal nodig 

om onze voorraden te fi nancieren. We hebben onze 

batterijenaanvoer uitgebreid en verkregen hierdoor een 

aanzienlijk bijkomend volume.

Om onze loodvoorraadpositie in te dekken, hebben 

we een deel van onze voorraad via termijncontracten 

verkocht op de LME (London Metal Exchange).

De goede resultaten geven ons de mogelijkheid om 

onze productieprocessen te verbeteren en deze nog 

beter af te stemmen op creatie van toegevoegde 

waarde en kosteneffi ciëntie. 

De belangrijkste uitdagingen zijn:

• Het counteren van de concurrentie voor onze 

antimoonactiviteiten, vooral uit Azië waar een 

belangrijk deel van de grondstoffen wordt 

ontgonnen.

• Een vlotte materiaalstroom behouden om zo onze 

klanten permanent te kunnen aanleveren in tijden 

van prijsfl uctuaties. 

• Respect voor en beheer van milieu, veiligheid en 

gezondheid.

Om deze uitdagingen aan te pakken, blijven we 

investeren in zowel betere productieprocessen als in 

milieuontlastende maatregelen. Met dit doel hebben 

we fi ltersystemen vernieuwd, installeerden we een 

waterbufferbekken  en hebben we een voorziening 

aangelegd voor bodemsanering. 

Door goede klantencontacten kunnen we inspelen 

op hun behoeftes en zo een positieve vooruitgang 

ondersteunen.

De Raad van Bestuur en het management zullen zich op 

bovenstaande elementen blijven concentreren.

We zijn onze klanten dankbaar voor hun vertrouwen en 

spreken onze waardering  uit voor onze medewerkers 

en leveranciers voor hun toewijding in het verleden en 

in de toekomst. 

F.-W. Hempel.

F.-W. Hempel • Voorzitter
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Focus op 
effi ciëntieverbetering

2007 is het vijfde jaar op rij dat Campine groeit in omzet 

en volume.

In 2007 werden we geconfronteerd met de eerste 

resultaten van een consolidatiegolf in onze belangrijkste 

afzetmarkten.

Dankzij ons goede imago, onze fl exibiliteit en onze 

betrouwbare producten konden we profi teren van 

de meeste consolidatiebewegingen waarbij we als 

leverancier betrokken waren. 

Omdat het principe ‘alles voor iedereen doen’ 

moeilijk en soms zelfs gevaarlijk is, hebben we ervoor 

gekozen sterke posities uit te bouwen in een aantal 

geselecteerde markten.

De afgelopen drie jaar hebben we onze competenties, 

kennis en infrastructuur systematisch verbeterd en in 

de toekomst zullen we blijven investeren in mensen, 

processen en producten. 

Deze inspanningen zullen ons toelaten om 

aanzienlijk sneller te reageren op de markt, onze 

marktaanwezigheid uit te breiden en fi nanciële 

prestaties te verhogen in het volgende decennium.

De toekomstige resultaten van Campine zijn sterk 

afhankelijk van de ontwikkeling van de metaalprijzen en 

schommelingen in de wisselkoersen.

Op corporate niveau wordt ons project ‘vergunning 

2011’ geïmplementeerd om de continuïteit van onze 

activiteiten op onze huidige locatie te garanderen.

We beschouwen de strenge REACH-voorschriften als 

een gelegenheid om onze competenties op gebied 

van producttraceerbaarheid en risicopreventie te 

demonstreren.

In 2008 blijven we ons richten op de ontwikkeling van 

innovatieve en effi ciëntieverbeterende oplossingen voor 

en met onze klanten en op het strategisch aanleveren 

van geselecteerde markten.

Geert Krekel • Gedelegeerd Bestuurder en CEO

9FOCUS  Jaarverslag 2007

Focus op effi ciëntieverbetering



10 Jaarverslag 2007  FOCUS10

Focus op kostencontrole 



11FOCUS  Jaarverslag 2007

Jan Keuppens • Financiële & Administratieve Manager

Focus op kostencontrole

De goede resultaten van 2007 zijn vooral het 

gevolg van het uitzonderlijke resultaat van onze 

loodactiviteiten waarin we een omzetgroei van 74% en 

een volumestijging van 8% kenden.

Prijsstijgingen in de tweede helft van het jaar hadden 

een positief effect op de omzet. Het gebruik van 

loodindekkingsmechanismen beschermde ons tegen de 

gevolgen van marktschommelingen.

Onze antimoonactiviteiten leden onder de lage 

dollarkoers en de druk op onze marges. Onze strategie 

om te werken met een gevarieerd gamma van 

premium, standaard en budgetproducten liet ons 

toe een omzetgroei van 2% te realiseren bij een 

volumedaling van 3%. 

In plastics werd een omzettoename van 5% 

gerealiseerd met een volume vergelijkbaar met 2006. 

Om onze succesvolle marketingstrategie verder te 

zetten willen we voldoende middelen en medewerkers 

toewijzen aan de ontwikkeling van premium producten 

die aan specifi eke klantenbehoeftes tegemoetkomen. 

We willen tevens het investeringsprogramma met 

betrekking tot de globale verbetering en vernieuwing 

van onze productiefaciliteiten verder zetten om ons 

unieke kwaliteits- en kostenleiderschap in de Europese 

antimoon- en plasticmarkt te behouden.

Vooruitzichten 2008

Het resultaat is sterk afhankelijk van de evolutie van de 

metaalprijzen en schommelingen in de wisselkoersen. 

Rekening houdend met de schommelende 

metaalprijzen en de zwakke USD, verwachten we lagere 

marges in vergelijking met het erg sterke 2007.

We verwachten dat onze productie in 2008 

goede volumes zal realiseren in lood. Recente 

prijsschommelingen – tot 30% in één maand – maken 

het moeilijk om op korte termijn voorspellingen te 

doen, maar op lange termijn blijven de vooruitzichten 

voor lood goed. 

Dankzij een actieve marktbewerking zullen we onze 

sterke Europese marktpositie in antimoon en plastics 

behouden.

Door de zwakke USD, zal het een uitdaging blijven om 

onze ambities in specialiteiten in de USA te realiseren, 

omdat de concurrentie met leveranciers uit het Verre 

Oosten zwaarder wordt. 

De antimoon- en plasticactiviteiten werden in één 

business unit ondergebracht.

Focus op kostencontrole 
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Performantierapport*

Geconsolideerde cijfers voor de Campine Groep gebaseerd op IFRS

In 2007 realiseerde de Groep Campine een omzet van 127,40 mio EUR vergeleken 
met 100,45 mio EUR in 2006 (+ 27%).

Het operationele resultaat bedroeg 13,16 mio EUR (2006: 8,70 mio EUR) (+ 51%).

Traditiegetrouw wordt in de tweede jaarhelft een lager resultaat geboekt dan in de 
eerste omwille van de verlofperiodes in juli en december, maanden die gekenmerkt 
worden door een lagere verkoop, alsook de hoge jaarlijkse kosten voor groot 
onderhoud die gedurende het tweede semester worden opgelopen. Toch was het 
operationele resultaat van het tweede semester 2007 veel hoger dan dit van het 
eerste semester, dankzij de gunstige evolutie van de LME-loodprijzen. 

De nieuwe hal, gebouwd om de capaciteit te verhogen en om de milieustandaarden 
van de recyclage van gebruikte batterijen te verbeteren, kwam in maart 2007 
in dienst. In april deden zich echter kwaliteitsproblemen voor in verband met de 
zuurbestendige bekleding van de vloer. Als gevolg hiervan werd een bijkomende 
waardevermindering van 0,39 mio EUR geboekt. Juridische acties worden 
ondernomen om de directe en indirecte gevolgschade te verhalen.

Gebaseerd op onze beslissing om de interne infrastructuur te verbeteren werd er 
1,37 mio EUR voorzien. Dit dekt de kost om grond te verwijderen die jaren geleden 
is vervuild. Dit maakt deel uit van ons voortdurende programma om de omgeving/
milieu te verbeteren.

De netto fi nanciële kosten bedroegen 3,28 mio EUR in vergelijking met 1,96 mio 
EUR in 2006. De intrestkosten stegen tot 0,98 mio EUR (0,52 mio EUR in 2006) 
voornamelijk tengevolge van de fi nanciering van de toegenomen behoefte aan 
werkkapitaal als gevolg van de hogere prijsniveaus in de BU Recycling.
De loodindekking resulteerde in een nettokost van 2,32 mio EUR (1,49 mio EUR 
in 2006).

De winst na belastingen steeg scherp tot 6,39 mio EUR, vergeleken met 4,52 mio 
EUR in 2006 (+41%).

De Raad van Bestuur stelt voor om een dividend uit te keren van 2 EUR bruto per 
aandeel, zijnde een totaalbedrag voor het bedrijf van 3 miljoen EUR. In 2007 werd 
een dividend van 1,33 EUR bruto per aandeel uitbetaald.

* Extract uit het offi ciële jaarverslag zoals neergelegd bij de Belgische Nationale Bank overeenkomstig Belgisch 
Wetboek van Vennootschappen.
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2 De marge is het verschil tussen de omzet en de directe kostprijzen van de verkochte goederen. 
 De directe kostprijzen omvatten de materialen (grondstoffen) en de directe lonen.

1 Als toegevoegde waarde definiëren we het verschil tussen enerzijds de omzet en anderzijds de waarde van de aangekochte goederen en 
diensten die aan de productie gerelateerd kunnen worden (inclusief de stockwaardering).

Volume en omzet per business unit

Antimoontrioxide Plastics Recycling Totaal

2007 2006 % 2007 2006 % 2007 2006 % 2007 2006 %

Volume in mT 10.660 11.008 -3% 5.518 5.581 -1% 43.379 40.237 8%

Omzet in ‘000 EUR 47.473 46.670 2% 18.534 17.696 5% 61.829 35.603 74% 127.836 99.969 28%

Eenheidsprijs/mT in EUR 4.453 4.240 5% 3.359 3.171 6% 1.425 885 61%

Marge2 in ‘000 EUR 7.514 8.675 -13% 3.603 3.806 -5% 23.890 16.006 49% 35.007 28.487 23%

Toegevoegde waarde

In ‘000 EUR 2007 2006

Toegevoegde waarde1 28.421 22.009

Wijziging tov vorig jaar 6.412 3.415 

Wijziging in % tov vorig jaar +29% +18% 

Verhouding tov omzet (%) +22% +22% 

Gemiddeld aantal werknemers 171 171

Toegevoegde waarde per werknemer 166 129

Wijziging tov vorig jaar  +37 +18

Wijziging in % tov vorig jaar +29% +16% 

Rendement op eigen vermogen

In ‘000 EUR 2007 2006 Verschil

Resultaat na belastingen 6.393 4.523 1.870

Resultaat na belastingen per aandeel in EUR 4,26 3,02 1,24

Brutodividend per aandeel in EUR 2,00 1,33 0,67

Nettodividend per aandeel in EUR 1,50 1,00 0,50

Eigen vermogen 23.706 19.353 4.353

Rendement op eigen vermogen 27% 23% 4%

Bedrijfskapitaal

In ‘000 EUR 2007 2006 Verschil

Voorraden 35.505 23.822 11.683

Handelsvorderingen 20.437 18.905 1.532

Overige vorderingen 1.794 1.514 280

Totaal 57.736 44.241 13.495

Handelsschulden 16.667 13.382 3.285

Belastingen 1.720 342 1.378

Overige schulden op korte termijn 2.153 835 1.318

Totaal 20.540 14.559 5.981

Behoefte aan bedrijfskapitaal 37.196 29.682 7.514
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Stabilisatie van 
marktkapitalisatie van 

2005 tot 2007

Koersverloop van het Campine-aandeel

Lood LME cash in USD/mT en in EUR/mT Antimoon vrije markt 99,6% over de laatste 5 jaar in USD/mT and in EUR/mT
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Operationele cash flow
voor mutaties in werkkapitaal
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Activiteitenrapport 
loodrecyclage*

De loodomzet steeg tot 61,83 mio EUR (35,60 mio EUR 

in 2006) (+ 74%) terwijl het uitgeleverde volume steeg 

naar 43.379 mT (40.237 mT in 2006) (+8%). 

Campine Recycling profi teerde in 2007 opnieuw van 

een zeer sterke loodprijs. De LME loodprijzen startten dit 

jaar op 1.650 USD/mT en stegen geleidelijk naar 2.647 

USD/mT tegen 30 juni om te pieken op 3.717 USD/mT 

in oktober. Daarna vielen ze terug  tot 2.532 USD/mT 

tegen 31 december 2007 waardoor de prijsstijgingen 

van grondstoffen meer dan gecompenseerd werden. 

Verbeteringen in de raffi nage droegen ook bij aan de 

verhoogde effi ciëntie.

De indekkingpositie op de LME bedroeg 3.250 ton op 

31 december 2006. Deze werd behouden tot midden 

november 2007 en steeg tot 5.700 ton op 31 december 

2007 tegen een gemiddelde prijs van 2.767 USD/mT. 

De positie werd verhoogd om het risico van de 

hogere fysieke voorraden op het einde van het jaar te 

verminderen.

Het jaar 2007 zal een mijlpaal worden in de moderne 

loodgeschiedenis.

Midden 2007 kwam lood in de schijnwerper en de 

wereldwijde vraag bleef zeer hoog.

De LME-loodprijs kende een prijsstijging tot historische 

hoogtepunten.

Het absolute record van 3.980 USD/mT werd bereikt op 

15 oktober 2007.

De eerste signalen van een mogelijke kentering 

werden opgemerkt tegen het jaareinde toen de prijs 

terugkeerde naar lagere niveaus die wel nog hoger 

lagen dan een jaar voordien.

* Extract uit het offi ciële jaarverslag zoals neergelegd bij de 
Belgische Nationale Bank overeenkomstig Belgisch Wetboek van 
Vennootschappen.

Paul Rooze • Business Unit Manager Campine Recycling NV

Activiteitenrapport loodrecyclage 
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Omzetontwikkeling loodrecyclage (volume in mT)

De Europese vraag naar lood was matig, in het 

bijzonder in de starterbatterijindustrie tijdens de 

lente- en zomerperiode. De vraag in de bouwindustrie 

bleef stabiel net zoals in de meeste andere kleine 

marktsegmenten. 

In Azië – vooral in China - steeg de vraag sneller dan 

ooit. Door de introductie van een exportbelasting en het 

stopzetten van de terugvorderbaarheid van de BTW viel 

de Chinese export van primair lood bijna volledig stil.

De aanvoer van schroot in Europa was zeer krap in het 

begin van het jaar. De strijd om voldoende materiaal te 

verkrijgen, zorgde voor scherpe prijsstijgingen.

Deze situatie veranderde plots in het midden van het 

jaar zodat gebruikte loodbatterijen goedkoper werden.

De Europese batterijmarkt kende geen verdere 

belangrijke consolidatie. Intussen zal de trend om 

productie te verplaatsen naar Oost-Europa aanhouden.

De REACH-wetgeving werd opgelegd in 2007. De 

loodindustrie is goed voorbereid om deze uitdaging 

aan te gaan. De Risk Assessment studie zal hierbij 

als ruggengraat fungeren. Een loodconsortium werd 

opgericht om loodproducenten en downstream-

gebruikers te helpen zo effi ciënt mogelijk aan de 

REACH-voorschriften te voldoen.

Het herzieningsproces van best beschikbare technieken 

voor loodrecyclage werd in september opgestart door 

de Europese autoriteiten. Dit sluit perfect aan bij onze 

eigen focus om productie-effi ciëntie en milieu-impact te 

verbeteren.
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Acitiviteitenrapport 
vlamvertraging en PET-katalysatoren 

Activiteitenrapport
vlamvertraging en 
PET-katalysatoren

In onze antimoonactiviteit zetten we antimoon (Sb) om 

in antimoontrioxide (Sb203) dat vooral gebruikt wordt in 

vlamvertragende toepassingen en in de productie van 

PET-fl essen, fi lm en industriële vezels.

We bieden onze klanten een uitgebalanceerd gamma 

van budget, standaard en premium producten.

Het is ons beleid om lange termijn relaties op te 

bouwen door het creëren van toegevoegde waarde 

voor onze klanten.

Op basis van de marketingstrategie die begin 

2005 werd opgestart, hebben we onze antimoon- 

en plasticactiviteiten geïntegreerd en vier 

productmarktcombinaties gecreëerd die worden 

gebruikt doorheen de organisatie.

1. Vlamvertragende oplossingen 
gebaseerd op antimoontrioxide 
voor PVC en textielcoatings 

Campine heeft een groot marktaandeel in de 

vlamvertragende markt voor PVC en textiel met 

dominante marktposities in Europa en de Verenigde 

Staten. 

Consolidatie binnen de klantenkring door fusies en 

overnames reduceert het aantal individuele klanten 

zonder impact op het geleverde volume.

Er is een duidelijke trend naar hogere 

kwaliteitsstandaarden in de bouw- en drukindustrie. 

Visuele en optische eigenschappen worden steeds 

belangrijker. Onze producten helpen bij het verbeteren 

van kleurechtheid, contrast en weerbestendigheid 

en we trachten deze verder te optimaliseren. 

Door een betere procescontrole hebben we onze 

productieparameters en -consistentie verbeterd. Ons 

productengamma zal worden verfi jnd om te voldoen 

aan de klantenbehoeften in diverse applicaties. Op deze 

manier zal Campine haar toegevoegde waarde voor de 

betreffende klanten verhogen.

2. Pregedispergeerde en stofvrije 
masterbatches voor de 
thermoplastische industrie

Ons aanbod van antimoon- en antimoonvrije 

concentraten verrijkt met andere actieve elementen 

heeft ons een leidende positie op de Europese markt 

bezorgd. 

We richten ons systematisch op klanten die 

aanzienlijke jaarvolumes bestellen en die de gepaste 

marges genereren voor onze dienstverlening en 

kwaliteitsniveau.

Luc Van Wabeeke • General Manager Antimony & Plastics
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Voor sommige toepassingen in bepaalde markten 

werken we als wereldwijde leverancier. Voor andere 

applicaties beperken we ons tot Europa en de Verenigde 

Staten. 

De hoge vulgraad van actieve componenten in onze 

producten gecombineerd met een bijzonder hoge 

dispersie is één van onze competitieve voordelen. 

Op basis van onze know-how ivm de productie van 

hooggevulde concentraten, ontwikkelen we vandaag 

nieuwe producten met eigenschappen die oplossingen 

bieden voor marktnoden. 

Verder maken we gebruik van synergiën tussen 

bewezen technologie en nieuw ontwikkelde additieven 

om multifunctionele materialen te ontwikkelen. Op 

deze manier kunnen we producten aanbieden die 

zowel aan de toenemende (brand-)veiligheidseisen 

voldoen als aan wensen op gebied van bestendigheid, 

milieuvriendelijkheid en kosteneffi ciëntie.

 

3. Concentraten en masterbatches 
voor processoren 

Campine heeft een historisch verworven positie in de 

Europese kunststoffenindustrie gericht op specifi eke 

vlamvertragende markten. 

We leveren masterbatches aan fabrikanten van 

afvoerbuizen, folies, fl exibele leidingen, isolatieschuim 

en bevestigingsmaterialen voor de bouwsector.

De verdere ontwikkeling van halogeenvrije 

toepassingen zal in de volgende jaren voor een 

belangrijke groei zorgen. 

Flexibele leidingen en isolatiematerialen worden 

gezien als toekomstige groeimarkten. Milieu- en 

veiligheidsvoorschriften zoals REACH creëren een 

nood aan producten die eigenschappen voor een 

hele productgroep bij onze klant kunnen dekken. 

Wereldwijde concurrentie zorgt voor druk op de 

prijzen van de gebruikte additieven. We ontwikkelen 

steeds meer producten die een aantal eigenschappen 

combineren waardoor ze voor meerdere toepassingen 

bij verschillende klanten geschikt zijn. Tegelijkertijd 

bieden we alternatieven die onze klanten kunnen 

helpen competitief te blijven.

4. PET-katalysatoren voor de 
productie van fl essen, fi lm en 
industriële vezel 

Met onze hoogkwalitatieve en bijzonder zuivere 

antimoontrioxidekwaliteiten helpen we bedrijven bij de 

productie van PET-fl essen, fi lm en industriële vezels bij 

het verbeteren van hun katalyseprocessen.

Het merendeel van de PET katalysatorenmarkt is 

gebaseerd op antimoontrioxidetoepassingen. In 

dit nichesegment verwierf Campine een belangrijk 

marktaandeel. 

Voor de PET-katalysatoren is Campine een belangrijke 

leverancier in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-

Amerika met een beperkte aanwezigheid in Azië.

Klanten waarderen de uitzonderlijke kwaliteit van onze 

katalyseproducten voor hun bijdrage tot een stabiel en 

consequent productieproces.

Campine zal investeren in oplossingsgerichte innovatie 

en kosteneffi ciëntie.
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Activiteitenrapport 
antimoon en plastics* 

Resultaten antimoon

De omzet nam lichtjes toe tot 47,47 mio EUR (46,67 

mio EUR in 2006) (+ 2%) terwijl het volume een 

beetje terugviel tot 10.660 mT (11.008 mT in 2006) 

(-3%). Verkoopprijzen in EUR stegen minder dan in 

USD omwille van de zwakke USD, aangezien het 

metaalaandeel in onze producten in USD wordt 

uitgedrukt.

In 2007 schommelden de antimoonmetaalprijzen tussen 

5.300 en 5.700 USD/mT. 

De marges bleven onder druk op zowel speciale 

producten als op de standaardkwaliteiten maar onze 

kwaliteit en service laten ons toe onze concurrentiele 

positie te behouden.

Deze positieve trend wordt bevestigd 

door een verhoogde verkoop in speciale 

antimoontrioxidekwaliteiten die vooral gebruikt worden 

in de coatingmarkt. 

De globale performantie van antimoon en plastics in 

2007 is een voortdurend aandachtspunt. 

Binnen de antimoon- en plasticactiviteiten werden de 

innovatie- en productontwikkelingcapaciteit verhoogd 

door de aanwerving van twee industriespecialisten 

met grote ervaring in de thermoplastische en 

masterbatchindustrie.

* Extract uit het offi ciële jaarverslag zoals neergelegd bij de 
Belgische Nationale Bank overeenkomstig Belgisch Wetboek van 
Vennootschappen.
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Tom Van den Broeck • Supply Chain & Production Manager

Omzetontwikkeling antimoon (volume in mT)
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Markt
Onze inspanningen om kleur- en viscositeitspecifi caties 

voor een geselecteerd spectrum van PVC- en 

textielcoatingtoepassingen te ontwikkelen, is succesvol 

gebleken in 2007. 

Een aantal specifi eke initiatieven werden voorbereid en 

worden in 2008 geïntroduceerd om onze positie in deze 

gespecialiseerde markten te verdedigen.

Onze specialiteiten en premiumproducten laten ons toe 

marges te realiseren in laagvolume applicaties. 

We verwachten dat onze positie in de halogeenvrije 

markt, in combinatie met nieuwe producten op 

dit gebied, ons toelaat onze leiderspositie in de 

vlamvertragende markt te behouden gedurende de 

komende jaren.

Resultaten plastics

Onze plasticafdeling realiseerde een omzet van 

18,53 mio EUR (17,69 mio EUR in 2006) (+5%). 

Het volume bleef hierbij stabiel op 5.518 mT in 2007 

(5.581 mT in 2006). 

De antimoonconcentratenmarkt leed onder een 

consoliderende markt.

Onze reputatie, productgamma en klantenbasis in 

halogeenvrije concentraten helpt ons reeds om verloren 

volumes terug te verwerven bij een aantal bestaande 

en nieuwe klanten. 

We werken aan een gedynamiseerde marktbenadering 

waarbij we in 2008 een aantal nieuwe halogeenvrije 

producten zullen introduceren op de markt.

Markt
De globale compoundingindustrie wordt 

gekarakteriseerd door consolidatie. 

Deze consolidatie opent mogelijkheden voor 

kwalitatieve leveranciers die specifi eke oplossingen 

bieden en op wereldwijde schaal opereren. 

Onze focus om een beperkt aantal compounding 

nichemarkten te bedienen, heeft ons toegelaten sterke 

klantenrelaties te ontwikkelen en zal ons toelaten 

onze innovatie en co-ontwikkelingsprojecten met deze 

klanten verder te zetten.
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Resultaten PET-katalysatoren

De globale consolidatie van de PET-markt leidde tot de 

sluiting van enkele fabrieken bij onze klanten. 

We speelden hierop in door het actief creëren 

van contacten en concepten om een belangrijk 

marktaandeel te verwerven bij toekomstige 

consolidatieoperaties.

Markt
De consolidatietrend zal zich verder zetten en kan de 

prijzen drukken. 

Toch behield Campine haar positie als hoofdleverancier 

in Europa en Zuid-Amerika en konden we onze 

marktpositie in de Noord-Amerika verbeteren. 

Contacten in Azië werden gereactiveerd en we zijn 

klaar om een wereldwijde dienstverlening aan al onze 

huidige en toekomstige PET- klanten aan te bieden in 

een globaliserende markt.

Vooruitzichten
Omwille van de concurrentie van andere 

antimoonoxideproducenten die zich steeds meer richten 

op de marktsegmenten met hogere toegevoegde 

waarde, en de lage rentabiliteit van de PET-markt – die 

producenten ertoe drijft te experimenteren met lagere 

en goedkopere kwaliteiten van katalysatoren – blijft het 

behouden van ons marktaandeel op korte termijn een 

grote uitdaging.

Het geleverde werk van het Risk Assessment zal 

gebruikt worden als positief gegeven bij REACH 

en zal ons een voorsprong opleveren tov andere 

katalysatorsystemen.

Karl Coopmans • R&D Manager
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< Loodoperatoren

Waarden & engagement

Vergunning 2011
 Klantgerichtheid
  Aandeelhoudersbelang
   Personeelsbetrokkenheid
    Milieuzorg 
     Innovatie
      Procescontrole
       Veiligheid, gezondheid en milieu
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Waarden en engagement

1. Vergunning 2011

Op corporate-niveau wordt ons project ‘vergunning 

2011’ geïmplementeerd om volgende doelstellingen te 

realiseren:

• De continuïteit van het bedrijf door de 

geplande verlenging van onze bestaande 

uitbatingsvergunning.

• Een lange termijnstrategie met het oog op de 

verdere globalisatie van de economische partners.

• Een intensief en uitgebreid veiligheids- en 

gezondheidsattitude programma voor het voltallige 

personeel.

2. Klantgerichtheid

Campine wil een hogere producteffi ciëntie aanbieden 

door innovatieve formulaties en een grondig begrip van 

de operationele en commerciële uitdagingen van onze 

klanten.

Om dit te bereiken, organiseren we een samenwerking 

tussen onze eigen organisatie en die van onze klanten 

in alle relevante gebieden om zowel de effectieve 

producten als de processen die we in samenwerking 

met onze klanten ontwikkelden op te volgen. We 

streven ernaar om alle grote spelers in de door ons 

gekozen doelmarkten als klant te winnen.

3. Aandeelhoudersbelang

Campine tracht een langdurige aandeelhouderswaarde 

te creëren en investeert in het bedrijf om haar 

toekomstige winstgevendheid en fi nanciële 

onafhankelijkheid te vrijwaren.

We werken en rapporteren volgens IFRS en de 

Belgische Corporate Governance Code. 

We balanceren onze kapitaalbehoefte uit door een 

doordachte spreiding over investeringen, voorraden, 

dividenduitkering en fi nanciering en volgen de kosten 

op door ons budgetsysteem.

Onze omzet – en onze winstgevendheid – kan beïnvloed 

worden door materiaalstromen en de gerelateerde 

cashfl ow met betrekking tot grondstoffen, in productie 

zijnde goederen en eindproducten op voorraad. 

Daarom volgens we onze grondstofbehoeften, 

prijsschommelingen, openstaande vorderingen en 

aankopen op de voet.

4. Personeelsbetrokkenheid

We werken actief aan een organisatie waar 

professionalisme en proactieve klantgerichtheid 

kernwaarden zijn. 

Interne opleidingen op gebied van communicatie, 

klantgerichtheid, nulfouten-productie en 

permanente procesverbetering zorgen voor verdere 

competentieontwikkeling. 

Door werkzekerheid te bieden, ontwikkelden we een 

stabiel sociaal klimaat.

Waarden & engagement

Vergunning 2011
 Klantgerichtheid
  Aandeelhoudersbelang
   Personeelsbetrokkenheid
    Milieuzorg 
     Innovatie
      Procescontrole
       Veiligheid, gezondheid en milieu

Luc Van Moerkerke • Process and Development Auditor
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5. Milieuzorg

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn zeer belangrijke 

factoren voor ons. We monitoren intensief de impact 

van onze bedrijfsactiviteiten op milieu en gezondheid 

via een systeem van accurate procescontrole. We 

verminderen systematisch onze emissies, verbeteren 

permanent onze bedrijfsinfrastructuur en verhogen 

onze waterzuiveringscapaciteit.

We passen de best beschikbare technologie en 

procedures toe om in te spelen op toekomstige 

regelgeving en onderschrijven lean-management en 

totale kwaliteitszorg concepten. 

Campine beschouwt REACH als een gelegenheid 

om onze productportfolio beter te positioneren 

en onze professionele benadering op gebied 

van producttraceerbaarheid en risicopreventie te 

demonstreren.

Door onze partnerships met Eurométaux, Agoria, LDAI, 

I2A dragen we bij tot de wereldwijde promotie van een 

veilig gebruik van onze producten volgens de Europese 

risicoprofi elinschattingen en de REACH-voorschriften. 

Het bedrijf voert een milieupolitiek waarbij het zich 

engageert om bodemverontreiniging te saneren na de 

beslissing tot uitvoering van infrastructuurwerken op 

haar site.

6. Innovatie

We zijn van mening dat product- en procesinnovatie 

de sleutel was tot vroegere successen van 

Campine en engageren ons nog steeds actief in 

vernieuwingsprojecten.

Deze projecten zijn gericht op effi ciëntieverhoging, 

procesoptimalisatie en klantgerichte toepassingen.

Waar mogelijk starten we samenwerkingsprojecten met 

onze klanten om vernieuwingen te realiseren.

7. Procescontrole

Campine investeert systematisch in de verbetering 

van processen, kennis en professionalisme. De 

introductie van statistische procescontrole (SPC) en de 

implementatie van een nieuw onderhoudsconcept zorgt 

voor een verhoging van de algemene productiviteit. 

Onze productkwaliteit en -consistentie hebben een 

grote impact op de eindproducten van onze klanten, 

zelfs wanneer ons product maar een fractie uitmaakt 

van het totaal te gebruiken grondstoffenvolume.

De vakkennis en competenties van onze operators om 

een maximale output te genereren binnen de gestelde 

performantie- en kwaliteitsstandaarden vormt een 

belangrijk competitief voordeel voor Campine.

Dit proces start met de aankoop van de juiste 

grondstoffenmix en eindigt met een doorgedreven 

kwaliteitscontrole op de eindproducten.

De toenemende vraag naar gespecialiseerde en 

specifi eke producten resulteert in de productie 

van kleinere volumes gericht op de specifi eke 

eigenschappen van het gevraagde product.

Jaarverslag 2007  FOCUS

Hilde Goovaerts • Operations and Investment Manager
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De productie van antimoontrioxide

Wij produceren antimoontrioxide (Sb2O3) door 

ingekocht antimoonmetaal te laten reageren met 

zuurstof uit de omgevingslucht.

Het antimoonmetaal wordt overgebracht in een 

smeltbad.

In dit smeltbad wordt het metaal omgezet in 

antimoontrioxide die vervolgens wordt afgekoeld door 

het te transporteren door een systeem van leidingen en 

fi lters.

Afhankelijk van de procesinstellingen zal dit 

verschillende kwaliteiten en korrelgroottes van 

antimoontrioxidepoeder opleveren. (0,5 tot 13 µm).

Het antimoontrioxidepoeder wordt per product-

specifi catie opgeslagen in silo’s. Om stofvorming 

te voorkomen wordt een deel van het producten-

gamma op gepaste wijze bevochtigd alvorens 

verpakt te worden.

Het antimoontrioxidepoeder wordt daarna verpakt 

in verschillende verpakkingsformaten gaande 

van zakken van 25 kg tot big bags die direct in 

de productielijnen van de klant kunnen worden 

ingevoerd. 

Stockage

Silo

Verpakken

Transport

Vulling

Koeling

Gezuiverde
lucht

Gezuiverde
lucht
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Masterbatch- en concentratenproductie

Buffer Silo’s

Grondstoffen

Finale kwaliteitscontrole

Verpakkingslijn

Octabin         Big Bag   Zak 25kg

Controle Unit

Een deel van de antimoontrioxideproductie wordt 

verder verwerkt in masterbatches voor gebruik in de 

thermoplastische industrie.

Door de jaren heen hebben we ook antimoonvrije 

masterbatches ontwikkeld door onze expertise op 

het gebied van extrusie. 

Veel van deze speciale ontwikkelingen zijn het 

resultaat van klantenvragen om procesgerelateerde 

oplossingen te co-engineeren. 

Het productieproces van masterbatches en 

concentraten bestaat uit het mengen van 

antimoontrioxidepoeder of andere ingrediënten 

met polymeren (die worden ingekocht in bulk van 

chemische bedrijven) en het omzetten van deze mix 

in granulaten met specifi eke eigenschappen. 

Tijdens het extrusieproces worden de grondstoffen 

gekneed tot een homogeen mengsel dat door 

een matrijs wordt geperst om granulaten van 

verschillende grootte te verkrijgen.

Onze masterbatches worden voornamelijk 

gebruikt voor processoren en compounders om 

een stofvrije dosering mogelijk te maken en het 

productierendement te verhogen.

Onze reputatie op het gebied van masterbatch-

productie is gebaseerd op specifi eke vaardigheden 

van onze engineers en operatoren op gebied van 

formulering, procesbeheersing, extrusie, granulo-

metrie en verpakking.
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De productie van lood op basis van loodrecyclage

Naverbrander

Koeling

Opvang
fi lterstof

Filter

Slakkenpotten Afkoeling Splitsen slakken/ijzersteen Herbruikbare slakken

Labocontrole

Afkoeling

Additieven

Raffi neer- en legeerpot

Gieten werklood

Gieten eindproduct Lingots

Herbruikbare slakken

Ijzerafval

Cokes

Kalksteen

Batterijen

Batterijzuur

Batterij

Lucht

Vulling

Rookgas

Loodhoogoven

Batterij

Het loodrecyclageproces is gebaseerd op een mix 

van loodmaterialen afkomstig van zowel industriële 

als starterbatterijen en ander loodafval.

Batterijen (onze belangrijkste bron van 

recyclagemateriaal) worden in onze batterijhal 

opengebroken.

Hierdoor kan het batterijzuur over een periode van 

enkele weken gedraineerd worden. Het weggelopen 

zuur wordt opgevangen via een speciaal afvoer-

systeem en daarna teruggeleverd aan de chemische 

industrie waar het wordt hergebruikt. 

De zuurvrije batterijen worden dan – samen 

met kalksteen, cokes, ijzerafval en herbruikbare 

slakken – toegevoegd aan de charge waarmee de 

loodhoogoven wordt geladen.

Door cokes toe te voegen kunnen we het smelt-

proces in de oven bevorderen en een aantal 

oxidatie- en reductieprocessen op gang brengen 

om werklood te produceren. De temperatuur loopt 

hierbij op tot 1.000°C.

Het werklood wordt onderaan de oven afgetapt.

Dit werklood wordt verder verwerkt in onze 

raffi nageafdeling door onzuiverheden te verwijderen 

en elementen toe te voegen om specifi eke 

loodlegeringen te verkrijgen. 

Het eindproduct wordt omgezet in loodstaven die 

worden gestockeerd in onze opslagfaciliteiten in 

afwachting van transport. 

De procesgassen worden afgevoerd uit de 

loodhoogoven en naverbrand om ze te ontdoen van 

onzuiverheden. Als de procesgassen schoon zijn, 

worden ze vrijgegeven in de atmosfeer.

Gezuiverde
lucht

Slakken en ijzersteen

Lood
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Veiligheid, gezondheid en milieu

In 2007 werd de Campine site voor een deel 

omgevormd tot natuurreservaat via een overeenkomst 

met de Vlaamse Gemeenschap.

Hierdoor ontstond een aangepast landschap 

met bomen, struiken en gras waar een kudde 

hooglanderrunderen met zorg wordt gehouden.

Samen met de investeringen in 2006 om onze milieu-

impact te verminderen, benadrukt het natuurreservaat 

onze milieubetrokkenheid en onze toewijding 

om onze productieactiviteiten te integreren in de 

leefgemeenschap waar we deel van uit maken.

De interne en externe risicobeoordelingen van onze 

productie werd verder gezet. 

De opgerichte Veiligheid Gezondheid en Milieuteams 

(VGM-teams) binnen iedere unit helpen bij de 

dagdagelijkse opvolging en implementatie van de 

regelgeving.

De voorraadniveaus van gevaarlijke producten worden 

tot een minimum beperkt.

De Campine Scotland Highlander

Schotse hooglanderrunderen – ook gekend als 
Longhorns – zijn een oud runderras met typische 
lange horens en ruwe vacht. 

De hooglanderrunderen werden voor het eerst 
gekweekt in de Schotse hooglanden en aan 
de Schotse westkust. Via export werden de 
Longhorns een typisch beeld in de Australische en 
Amerikaanse vlakten vanaf 1900. 

De kudde in het Campine-natuurgebied is één van 
de weinige op het Europese continent. 

De soort kwam oorspronkelijk tot stand door 
de kruising van zwarte en roodharige dieren. 
Vandaag komen hooglanderrunderen in een 
variëteit van kleuren voor. 

Hooglanderrunderen eten planten die andere 
dieren vermijden. 

De dikke vacht zorgt ervoor dat de dieren 
goed bestand zijn tegen noordelijke 
klimaatsomstandigheden. Ze blijken echter perfect 
gelukkig in het lokale Beerse klimaat.



33FOCUS  Jaarverslag 2007

 Gedragscode

 Risicobeheer
Campine heeft de vereiste concepten 

geïmplementeerd om risico’s met 

betrekking tot exploitatie, fi nanciën 

en grondstoffen te beperken, om 

de fysieke veiligheid van onze 

medewerkers, fi nanciële zekerheid 

van onze aandeelhouders en de 

bevoorrading van onze klanten te 

waarborgen.

 Milieu
Campine verbetert continu haar 

prestaties op het gebied van milieu 

en onderhoudt uitstekende relaties 

met de nabijgelegen woonkern en 

milieugroeperingen.

IAOIA – International Antimony Oxide Industry Association (Internationale Vereniging voor de 

Antimoonoxide-Industrie)

Campine is een toonaangevend lid binnen de IAOIA, dat werd opgericht in 2000 om de 

gemeenschappelijke belangen te dienen van antimoonproducten, antimoongebruikers en 

andere belanghebbenden over de hele wereld in kwesties aangaande regelgeving op het 

gebied van het milieu, gezondheid en veiligheid met betrekking tot antimoonstoffen en het 

gebruik ervan. 

LDAI – Lead Development Association International (Internationale Vereniging voor 

Loodontwikkeling) 

Campine is al sinds lang lid van de LDAI dat zich inspant om een verantwoord gebruik van 

lood en loodverbindingen te stimuleren.

Gelijke kansen
Campine is een werkgever die gelooft in gelijke kansen en die werknemers en managers 

aanwerft, traint en stimuleert op basis van competenties en prestaties. 

Waardencharter
Iedere manager en werknemer van Campine onderschrijft onze kernwaarden van dialoog, 

groei, samenwerking, resultaatgerichtheid en consistentie. 
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Corporate Governance Charter

I. INLEIDING

De Raad van Bestuur van Campine NV heeft zorgvuldig 

de Belgische Corporate Governance Code bestudeerd 

welke in werking is getreden op 1 januari 2005 

(de “Code”). Campine NV, een vennootschap opgericht 

onder Belgisch recht en waarvan de aandelen genoteerd 

zijn op Euronext Brussels, houdt zich aan de principes 

en bepalingen van de Code, rekeninghoudend met de 

specifi eke kenmerken van de vennootschap zoals haar 

marktomgeving en haar omvang.  

De Raad van Bestuur is tot de conclusie gekomen 

dat het bestaande ‘corporate governance’ model van 

Campine reeds een behoorlijk evenwicht biedt tussen 

ondernemerschap en controle, en tussen performantie 

en conformiteit met de Code maar dat bepaalde 

handelswijzen die worden gehanteerd doorheen de 

vennootschap niet steeds werden vastgelegd in formele 

procedures.

Corporate Governance Charter

Corporate governance structuur

Algemene vergadering 
van aandeelhouders

Raad van Bestuur

Gedelegeerd bestuurder

Uitvoerend management team

Voorzitter Benoemings- en 
remuneratiecomité

Finance & 
Admin Manager

General Manager
Campine

General Manager
Campine Recycling

Bestuurders

Niet-uitvoerende 
bestuurders

Gedelegeerd 
bestuurder

Auditcomité

Strategiecomité
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In de komende jaren zal de Raad van Bestuur de nadruk 

leggen op het verder structureren en vastleggen van 

bestaande procedures, met het oog op het versterken 

van het vertrouwen van aandeelhouders in een 

transparante en verantwoorde wijze. 

Binnen de Raad van Bestuur doet de Code dienst als 

een checklist voor het verzekeren van een effi ciënte 

en transparante werking van de Groep. De Code is een 

stimulans voor de Raad van Bestuur en het management 

om deze objectieven na te streven en te realiseren in het 

belang van Campine en haar ‘stakeholders’. 

Op 9 maart 2006 heeft de Raad van Bestuur het 

‘Campine Corporate Governance Charter’ aangenomen 

overeenkomstig de aanbevelingen van de Code, hetwelk 

kan worden geconsulteerd op de website van Campine. 

Het Campine Corporate Governance Charter beoogt 

een bondige en transparante openbaarmaking van de 

regels en principes die samen met de toepasselijke 

wetgeving het bestuurskader uitmaken binnen dewelke 

de vennootschap opereert. 

II. DE RAAD VAN BESTUUR

II.1 BESTUURSSTRUCTUUR 

Campine heeft in het verleden gekozen voor een 

monistische bestuursstructuur: de Raad van Bestuur is 

het ultieme besluitvormingsorgaan in de vennootschap 

en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om 

alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig 

zijn voor het realiseren van het maatschappelijke 

doel, met uitzondering van die handelingen die de 

wet of de statuten voorbehouden aan de algemene 

vergadering van aandeelhouders. De Raad van Bestuur 

legt verantwoording af aan de aandeelhouders op de 

jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 

over de uitvoering van hun mandaat. 

De Raad van Bestuur heeft het dagelijks bestuur van 

de vennootschap gedelegeerd aan de Gedelegeerd 

Bestuurder, die verantwoordelijk is voor de 

implementatie van de algemene strategie van Campine 

en haar dochtervennootschappen. Hij staat tevens in 

voor de ontwikkeling en opvolging van het business 

plan voor elke divisie, zoals goedgekeurd door de Raad 

van Bestuur. De Gedelegeerd Bestuurder implementeert 

de beslissingen van de Raad van Bestuur. Hij stelt 

eveneens de vereiste investeringsprogramma’s op die 

vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

Raad van Bestuur. 

De General Manager wordt bijgestaan door het 

Uitvoerend Management Team, bestaande uit de 

de ‘Finance & Administration Manager’, de ‘General 

Manager Campine’ en de ‘General Manager Campine 

Recycling’, ieder wat betreft hun eigen specifi ek 

domein van verantwoordelijkheid.

II.2 ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Raad van Bestuur bepaalt de strategie, leidt de 

onderneming en zorgt tegelijkertijd voor opvolging 

en controle van de risico’s die inherent zijn aan de 

activiteiten van de vennootschap. 

De strategie die de Raad van Bestuur heeft bepaald 

voor Campine is om een winstgevende onderneming 

te zijn die lange termijn voordelen biedt aan haar 

aandeelhouders, werknemers en overige ‘stakeholders’, 
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zonder de milieuaspecten van de activiteiten van 

Campine uit het oog te verliezen. 

Verder heeft de Raad van Bestuur in onderling overleg 

met het management team bedrijfswaarden bepaald.

II.3 SAMENSTELLING VAN DE RAAD 
  VAN BESTUUR

Artikel 13 van de statuten bepaalt dat de Raad 

van Bestuur is samengesteld uit minimum drie en 

maximum zes leden. Het aantal bestuurders dient 

gezien te worden in het licht van de omvang van de 

vennootschap. 

De bestuurders worden benoemd door de 

aandeelhoudersvergadering voor een hernieuwbare 

termijn van maximum drie jaar. Indien een mandaat 

van bestuurder vacant wordt door overlijden, 

ontslag of om een andere reden, kunnen de 

overblijvende bestuurders een vervanger benoemen 

tot de eerstvolgende algemene vergadering van 

aandeelhouders die zal beslissen over de defi nitieve 

benoeming. 

De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door:

• een Benoemings- en Renumeratiecomité, bestaande 

uit de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de 

Gedelegeerd Bestuurder, 

• een Auditcomité, bestaande uit de de heer 

A. De Witte en de heer R. Pearson, en

• een Strategiecomité, bestaande uit de Gedelegeerd 

Bestuurder, de heer P. De Groote en de heer 

A. Hempel.

Het is de bedoeling van de Raad van Bestuur om 

de werking van deze comités te formaliseren in 

overeenstemming met de Code. Bovendien zal het 

Benoemings- en Remuneratiecomité belast worden met 

(i) het voorbereiden van een lijst van selectiecriteria 

die zal worden aangewend voor de benoeming en 

herbenoeming van bestuurders en (ii) het opstellen 

van aanbevelingen teneinde een evenwichtige 

samenstelling van de Raad van Bestuur op het vlak 

van vaardigheden, ervaring, achtergrond en leeftijd te 

verzekeren. 

 

Bepaling nr. 2.2 van de Code vereist dat de Raad van 

Bestuur minstens drie onafhankelijke bestuurders 

omvat terwijl de vennootschap momenteel slechts 

twee onafhankelijk bestuurders heeft. Dit wordt 

verklaard door het feit dat de vennootschap een relatief 

kleine Raad van Bestuur van zes leden heeft, waarvan 

vijf niet-uitvoerende bestuurders, en één uitvoerende 

bestuurder. Het aantal bestuurders dient gezien te 

worden vanuit het perspectief van de omvang van de 

vennootschap

II.4 WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een 

Voorzitter die de Raad van Bestuur leidt en de nodige 

maatregelen neemt om een vertrouwensklimaat te 

creëren binnen de Raad van Bestuur, dewelke bijdraagt 

tot een open debat, constructieve verschillen van 

mening en steun voor de besluiten van de Raad van 

Bestuur. 

De voorzitter bepaalt de agenda van de vergadering 

van de Raad van Bestuur, na overleg met de 

Gedelegeerd Bestuurder. De Voorzitter zorgt er voor 

dat de Raad van Bestuur effi ciënt functioneert en zijn 

rol naar behoren uitoefent. De Voorzitter zit tevens de 

aandeelhoudersvergaderingen voor en zorgt er voor dat 

zij op effi ciënte wijze verlopen. 

De Raad van Bestuur vergadert gemiddeld vier 

keer per jaar in februari/maart, mei, augustus/

september en november/december. De frequentie 

van de vergaderingen stelt de Raad van Bestuur in 

staat om op regelmatige en continue wijze op de 

hoogte te blijven van de geconsolideerde en niet-

geconsolideerde resultaten, de algemene stand van 

zaken en ontwikkelingen binnen zowel Campine als 

haar dochtervennootschap, de investeringsprogramma’s 

van Campine, enige acquisities en overdrachten door 

de groep, ontwikkelingen op managementniveau, enz. 

Niettemin zal de Raad van Bestuur samengeroepen 

worden door de Voorzitter of de Gedelegeerd 

Bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit 

vereist. De Raad van Bestuur dient samengeroepen te 

worden op verzoek van minstens twee bestuurders.
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Gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 

2007, werden de volgende vergaderingen van de Raad 

van Bestuur gehouden:

 

Datum van 

de Raad van Bestuur
Bestuurders aanwezig

26 maart 2007  
F.-W. Hempel, A. Hempel, 

R. Pearson, G. Krekel, A. De Witte  

8 mei 2007

F.-W. Hempel, A. Hempel, 

R. Pearson, G. Krekel, 

A. De Witte, P. De Groote 

29 augustus 2007 

F.-W. Hempel, A. Hempel, 

R. Pearson, G. Krekel, 

A. De Witte, P. De Groote 

27 november 2007

F.-W. Hempel, A. Hempel, 

R. Pearson, G. Krekel, 

A. De Witte, P. De Groote 

De Raad van Bestuur neemt zich voor om periodiek 

een formele evaluatie van zijn eigen prestatie, 

en die van de comités door hem opgericht, uit te 

voeren teneinde te beoordelen of (i) de Raad van 

Bestuur effi ciënt functioneert, (ii) belangrijke zaken 

worden besproken en behoorlijk voorbereid, (iii) 

elke bestuurder een constructieve bijdrage levert 

aan het besluitvormingsproces. Dergelijke evaluatie 

zal worden voorbereid door het Benoemings- en 

Remuneratiecomité en op initiatief van de Voorzitter. 

II.5 VENNOOTSCHAPSSECRETARIS 

Krachtens bepaling 2.8 van de Code dient de Raad van 

Bestuur een vennootschapssecretaris te benoemen die 

rapporteert aan de Raad van Bestuur omtrent de wijze 

waarop de procedures, regels en reglementen van de 

Raad van Bestuur worden opgevolgd en nageleefd. 

Door de omvang van de vennootschap en het relatief 

beperkt aantal bestuurders, heeft de vennootschap nog 

geen vennootschapssecretaris benoemd. De Gedelegeerd 

Bestuurder, bijgestaan door de management assistent 

van de vennootschap, ziet er momenteel op toe dat de 

procedures van de Raad van Bestuur worden nageleefd en 

dat de Raad van Bestuur handelt in overeenstemming met 

haar verplichtingen onder de wetgeving, de statuten en 

de interne regels en reglementen.

II.6 DE REMUNERATIE VAN DE BESTUURDERS 

Vaste vergoeding 
De bestuurders worden vergoed voor de uitoefening 

van hun bestuurdersmandaat met uitzondering van 

de Gedelegeerd Bestuurder die reeds wordt vergoed 

in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder. 

De individuele vergoeding per bestuurder voor het 

boekjaar afgesloten per 31 december 2007 bedraagt 

11.000 EUR bruto voor een volledig boekjaar, ongeacht 

of de vennootschap winst of verlies maakt. Voornoemd 

bedrag wordt automatisch verhoogd met 250 EUR voor 

het volgende boekjaar. De bestuurders van wie het 

mandaat niet het gehele boekjaar dekt zullen pro rata 

het aantal volledige maanden, dat hun mandaat werd 

uitgeoefend, worden betaald.

Gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 

2007 hebben de bestuurders gezamenlijk een bruto 

vergoeding ontvangen van 55.000 EUR voor de 

uitoefening van hun bestuurdersmandaat.

Tantièmes
Van de nettowinst na belasting en na aftrek van het 

deel voor de wettelijke reserve, wordt een tantième 

(aandeel in de winst) van 8% toegekend aan de gehele 

Raad van Bestuur, die dit gelijk zal verdelen onder de 

bestuurders – met een maximum van 10.000 EUR per 

bestuurder per boekjaar – met uitzondering van de 

Gedelegeerd Bestuurder die reeds wordt vergoed in 

zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder. Enkel 

die bestuurders die deel uitmaakten van de Raad van 

Bestuur gedurende minstens zes maanden tijdens het 

boekjaar waarop deze tantième betrekking heeft zijn 

gerechtigd tot de tantième en niet pro rata de termijn 

van hun mandaat in het betrokken boekjaar. Bestuurders 

die minder dan zes maanden deel uitmaakten van 

de Raad van Bestuur tijdens het betrokken boekjaar 

zullen geen recht hebben op enige tantième tenzij de 

aandeelhoudersvergadering anders zou beslissen. De 

Gedelegeerd Bestuurder mag de voornoemde tantième 

ontvangen indien de jaarlijkse algemene vergadering 

van aandeelhouders bij bijzondere stemming hiertoe 

zou beslissen op voorstel van de Raad van Bestuur. 

Het totaal bedrag van tantièmes betaald aan 

bestuurders wat betreft het boekjaar afgesloten per 

31 december 2007 bedraagt 46.667 EUR.
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III. HET UITVOEREND 
MANAGEMENT TEAM 

III.1 GEDELEGEERD BESTUURDER 

De Raad van Bestuur benoemt de Gedelegeerd 

Bestuurder, die de titel voert van ‘Gedelegeerd 

Bestuurder’ en die wordt gelast met het dagelijks 

bestuur van de vennootschap. 

De Gedelegeerd Bestuurder rapporteert op regelmatige 

basis aan de Raad van Bestuur teneinde deze in staat 

te stellen het dagelijks bestuur te superviseren. De 

Gedelegeerd Bestuurder bezorgt in het bijzonder 

de vereiste informatie over de geconsolideerde en 

niet-geconsolideerde resultaten, over de algemene 

stand van zaken en de ontwikkeling van zowel 

Campine als haar dochtervennootschap, over de 

investeringsprogramma’s van Campine en tenslotte 

over de mogelijke acquisities en desinvesteringen door 

de Campine Groep. 

De verantwoordelijkheden van de Gedelegeerd 

Bestuurder omvatten de ontwikkeling en opvolging van 

de business plannen voor elke divisie, zoals goedgekeurd 

door de Raad van Bestuur, de implementatie van de 

besluiten van de Raad van Bestuur en het opzetten van 

de vereiste investeringsprogramma’s, die vervolgens 

ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van 

Bestuur.

III.2 UITVOEREND MANAGEMENT TEAM 

(i) Rol en verantwoordelijkheden 
De Gedelegeerd Bestuurder wordt bijgestaan door 

het Uitvoerend Management Team, bestaande uit 

de ‘Finance & Administration Manager’, de ‘General 

Manager Campine’ en de ‘General Manager Campine 

Recycling’, ieder wat betreft hun eigen specifi ek 

domein van verantwoordelijkheid. 

Het Uitvoerend Management Team rapporteert aan de 

Gedelegeerd Bestuurder en stelt de General Manager in 

staat om op behoorlijke wijze zijn taken van dagelijks 

bestuur te volbrengen.

Naast de samenwerking of dagdagelijkse basis tussen 

de leden van het Uitvoerend Management Team, 

worden maandelijkse vergaderingen georganiseerd 

voor elke divisie. 

De bedoeling is om de objectieven en prioriteiten te 

bepalen van de verschillende departementen binnen 

deze divisies, op basis van de resultaten van de vorige 

maand, de vooruitzichten voor de komende maanden, 

de huidige situatie en de strategie die gevolgd dient 

te worden. Deze vergaderingen op het niveau van de 

divisies kunnen worden bijgewoond door een bestuurder 

op een ad hoc basis teneinde de gezamenlijke meningen 

te bespreken aangaande de prioriteiten en om te 

overleggen over mogelijke stappen en initiatieven. 

Dit vergemakkelijkt en versnelt de opvolging van 

het dagelijks bestuur. Regelmatige inter-divisionele 

vergaderingen worden tevens gehouden om algemene 

zaken te bespreken aangaande de onderneming als 

geheel. 



40 Jaarverslag 2007  FOCUS

(ii) Samenstelling 
De Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter beslissen, 

na overleg met alle bestuurders, over de aanwerving en 

ontslag van de leden van het Uitvoerend Management 

Team met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder. 

Het Benoemings- en Remuneratiecomité adviseert 

over de aanwerving en ontslag van de leden van het 

Uitvoerend Management Team. 

Het Benoemings- en Remuneratiecomité adviseert 

over de benoeming en evaluatie van de leden van het 

Uitvoerend Management Team en hun remuneratie.

(iii) Remuneratie 
De vergoeding van de Gedelegeerd Bestuurder voor 

de uitvoering van zijn mandaat, bestaande uit een 

vast en een variabel deel, wordt bepaald door de 

Raad van Bestuur. De Gedelegeerd Bestuurder en de 

Voorzitter beslissen, na overleg met alle bestuurders, 

over de remuneratie van de leden van het Uitvoerend 

Management Team, met uitzondering van de 

Gedelegeerd Bestuurder. De remuneratie van de leden 

van het Uitvoerend Management Team, bestaande 

uit zowel een vaste en een variabele vergoeding, is 

gebaseerd op een marktstudie, die gebruik maakt van 

referentiefuncties. Het variabel deel van de remuneratie 

is deels resultaatgebonden en deels gerelateerd aan 

een systeem van objectieven. Het Benoemings- en 

Remuneratiecomité adviseert over de remuneratie van 

de leden van het Uitvoerend Management Team. 

Gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 

2007 heeft geen enkel lid van het Uitvoerend 

Management Team enige aandelen, aandelenopties 

of andere rechten om aandelen van het bedrijf of de 

Groep te verwerven ontvangen.

(iv) Bekendmaking van de remuneratie van 
het uitvoerend management team 
De vennootschap heeft beslist om het bedrag van 

de remuneratie van de Gedelegeerd Bestuurder op 

individuele basis niet bekend te maken, noch van de 

andere leden van het Uitvoerend Management Team. 

Deze informatie wordt bekend gemaakt op globale 

basis, zoals voorgeschreven door de bepalingen 

7.15 en 7.16 van de Code, omdat zij van mening is dat 

dit de privacy van de respectievelijke individuen zou 

schenden. 

De vennootschap heeft beslist om de globale beloning 

van de directieleden inclusief de vergoedingen van de 

leden van de Raad van Bestuur bekend te maken. De 

beloning van directie en managers op sleutelposities is 

bepaald door het Benoemings- en Remuneratiecomité 

rekening houdend met de prestaties van de 

betrokkenen en de markttrends.

(v) Contractuele bepalingen van aanwervings- 
en vertrekregelingen 
De contractuele bepalingen van aanwerving en 

vertrekregelingen van de leden van het Uitvoerend 

Management Team voorzien niet in enige specifi eke 

compensatiemaatregelen, andere dan standaard 

opzegtermijnen in geval van vervroegde beëindiging.
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IV. COMITES VAN DE RAAD 
VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door: 

• een Benoemings- en Renumeratiecomité, bestaande 

uit de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de 

Gedelegeerd Bestuurder, 

• een Auditcomité, bestaande uit de de heer 

A. De Witte en de heer R. Pearson, en

• een Strategiecomité, bestaande uit de Gedelegeerd 

Bestuurder, de heer P. De Groote en de heer 

A. Hempel.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité vergadert 

minstens één keer per jaar. De leden van het 

Benoemings- en Remuneratiecomité vergaderen 

evenwel regelmatig op informele basis. 

Het Auditcomité vergadert minstens 2 keer per jaar. 

Het Strategiecomité werd opgericht in november 2007 

en kwam voor het eerst bijeen in januari 2008.

Het Strategiecomité vergadert minstens één keer per 

jaar. De leden ervan vergaderen evenwel regelmatig op 

informele basis.

Gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 

2007, werden de volgende vergaderingen van de 

comités van de Raad van Bestuur gehouden:

Comité
Datum van 
vergadering

Leden aanwezig

Benoemings- en 
remuneratiecomité

5 mei 2007
F.-W. Hempel, 

G. Krekel  

Auditcomité
14 maart 2007
27 juni 2007

25 september 2007

R. Pearson, 
G. Krekel

Het is de bedoeling van de Raad van Bestuur om 

de werking van deze comités te formaliseren 

overeenkomstig de Code en om hun intern reglement 

aan te nemen in de komende jaren.

V. GEDRAGSCODE, TRANSACTIES 
IN AANDELEN VAN DE 
VENNOOTSCHAP EN HET BELEID 
INZAKE TRANSACTIES MET 
VERBONDEN PARTIJEN 

Bij het nastreven van haar ondernemingsobjectieven 

legt Campine de nadruk op het naleven van de hoogste 

normen van ondernemingsintegriteit en ethiek, alsook 

het respecteren van alle toepasselijke wetten en 

bepalingen. Op 9 maart 2006 heeft Campine een ‘Code 

of Conduct’ en een beleidslijn inzake transacties met 

verbonden partijen aangenomen, waarvan de tekst 

is bijgevoegd in bijlage van het Campine Corporate 

Governance Charter.

De ‘Code of Conduct’ omvat een hoofdstuk inzake 

transacties in aandelen van de vennootschap die 

beoogt enig misbruik, alsook enig vermoeden van 

misbruik, van voorkennis te voorkomen door leden 

van de Raad van Bestuur, leden van het Uitvoerend 

Management Team of door werknemers van de 

vennootschap, in het bijzonder tijdens periodes 

voorafgaand aan een bekendmaking van fi nanciële 

resultaten of van prijsgevoelige gebeurtenissen of 

beslissingen.
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1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening op 31 december 2007 

’000 EUR Toelichting
Jaareinde

31/12/2007
Jaareinde

31/12/2006
VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Opbrengsten 3 127.399 100.448

Andere bedrijfsopbrengsten 394 342 
Wijzigingen in voorraad gereed product en goederen in bewerking 508 1.734 
Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen -91.457 -72.882 
Kosten van personeelsbeloningen -11.179  -10.600 
Kosten van afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -3.115 -2.176 
Kosten m.b.t. sanering 23 -1.365 -875 
Andere operationele kosten -8.029 -7.291 

Operationele winst 13.156 8.700 
Beleggingsinkomsten 4 14 3 
Indekkingsresultaten 14 -2.318 -1.492 
Andere baten en lasten - 48 
Financieringskosten 5 -978 -524

Winst voor belastingen 9.874 6.735 
Belastingen 6 -3.481 -2.212 

Winst van het boekjaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 6.393 4.523 

Resultaat van het boekjaar 7 6.393 4.523 

Toewijsbaar aan:
Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 6.393 4.523 
Minderheidsbelangen - - 

6.393 4.523 

WINST PER AANDEEL (IN EUR) 8

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Basis 4,26 3,02 
Verwaterd - - 
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2. Geconsolideerde balans per 31 december 2007

’000 EUR Toelichting 31/12/2007 31/12/2006
ASSETS

Vaste activa
Materiële vaste activa 9 11.257 9.988 
Immateriële activa 10 110 143 
Geblokkeerde gelden/rekening 283 -

11.650 10.131 

Vlottende activa
Voorraad 12 35.505 23.822 
Handels- en andere vorderingen 13 21.327 20.419 
Derivaten 14 904 -
Geldmiddelen en kasequivalenten 907 1.176 

58.643 45.417 

TOTAAL ACTIVA 70.293 55.548 

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Kapitaal en reserves
Uitgegeven kapitaal 15 4.000 4.000 
Omrekeningsreserves 16 - - 
Overgedragen winsten 17 19.706 15.353 
Eigen vermogen toewijsbaar aan houders van de gewone aandelen 
van de moedermaatschappij 23.706 19.353

Totaal eigen vermogen 23.706 19.353 

Lange termijnverplichtingen
Verplichtingen i.v.m. vergoedingen na uitdiensttreding 29 1.040 1.098 
Uitgestelde belastingverplichtingen 19 878 633 
Bankleningen 18 2.294 3.186 
Financiële leaseverplichtingen 20 24 247 
Voorzieningen 23 4.820 3.750 

9.056 8.914

Korte termijnverplichtingen
Verplichtingen ivm vergoedingen na uitdiensttreding 239 222
Handels- en andere verplichtingen 21 18.820 14.049 
Derivaten 0 168
Winstbelastingen  1.720 342
Financiële leaseverplichtingen 20 222 211 
Voorschotten op rekening-courant en leningen 18 16.223 11.542 
Voorzieningen 23 307 747 

37.531 27.281 

TOTAAL VERPLICHTINGEN 46.587 36.195 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 70.293 55.548 
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’000 EUR
Uitgegeven 

kapitaal
Omrekenings-

reserves
Ingehouden 

winst

Toewijsbaar 
aan houders 
van gewone 

aandelen van 
de moeder-

maatschappij Totaal
Balans per 1 januari 2006 4.000 -53 12.870 16.817 16.817

Realisatie van omrekeningsverschillen als gevolg 
van deconsolidatie van een buitenlandse 
dochteronderneming - 53 - 53 53
Winst van het boekjaar - - 4.523 4.523 4.523
Dividenden - - -2.040 -2.040 -2.040

Balans per 1 januari 2007 4.000 0 15.353 19.353 19.353

Realisatie van omrekeningsverschillen als gevolg 
van deconsolidatie van een buitenlandse 
dochteronderneming - - - - -
Winst van het boekjaar - - 6.393 6.393 6.393
Dividenden - - -2.040 -2.040 -2.040

Balans per 31 december 2007 4.000 0 19.706 23.706 23.706

3. Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 
 op 31 december 2007
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’000 EUR Toelichting
Jaareinde

31/12/2007
Jaareinde

31/12/2006
VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Resultaat van het boekjaar 6.393 4.523 

Aanpassing voor:
Andere baten en lasten (investeringssubsidies) -15 -17 
Investeringsinkomsten 4 -14 -3 
Andere baten en lasten 2.318 1.444 
Financiële kosten 5 978 524 
Belastingslasten 6 3.481 2.212 
Afschrijving van materiële vaste activa 3.115 2.176 
Bijzondere waardeverminderingen op immateriële activa - - 
Winst op verkoop van materiële vaste activa - - 
Wijziging in voorzieningen (incl. pensioenregeling) 589 -193 
Andere 14 123 

Operationele kasstroom vóór bewegingen in werkkapitaal 16.859 10.786 

Wijziging in voorraden 12 -11.683 -7.223 
Wijziging in vorderingen 13 -908 -6.412 
Wijzigingen in handels- en andere verplichtingen 21 4.771 5.297 

Operationele kasstroom 9.039 2.448 

Indekkingsresultaten 14 -3.390 -1.492 
Betaalde rente 5 -978 -524 
Betaalde winstbelastingen -1.858 -2.214 

Operationele netto kasstroom 2.813 -1.782 

INVESTERINGEN

Ontvangen rente 4 14 3 
Vervreemding van dochterondernemingen - - 
Ontvangen vergoedingen voor de vervreemding van materiële vaste activa - - 
Aankoop van materiële vaste activa 9 -4.351 -4.728 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -4.337 -4.725

FINANCIERINGSACTIVITEITEN  

Betaalde dividenden -2.040 -2.040
Afl ossing van leningen 18 -879 -435
Afl ossing van fi nanciële leaseverplichtingen 20 -211 -200
Toename bankleningen - 4.500
Wijziging in geblokkeerde gelden -283 -
Wijziging in voorschotten in rekening-courant 18 4.668 4.558

 
Kasstromen uit financieringsactiviteiten  1.255 6.383

Netto wijziging in geldmiddelen en kasequivalenten -269 -124

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de verslagperiode 1.176 1.300
Gevolgen van valutakoersverschillen - -

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de verslagperiode 907 1.176  

Bankdeposito’s en geldmiddelen 907 1.176  

4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht op 31 december 2007
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5. Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2007

5.1. Algemene informatie
Campine NV (de entiteit) is een onderneming die valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. De 

maatschappelijke zetel en hoofdplaats van activiteiten zijn vermeld in de Corporate Management & Data. De 

hoofdactiviteit van de entiteit en zijn dochterondernemingen (de Groep) worden omschreven in dit jaarverslag.

5.2. Belangrijke waarderingsregels
De jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (“IFRS”) 

zoals aanvaard binnen de Europese Unie op 31 december 2007.

De IFRS werden voor de eerste maal toegepast op de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 

31 december 2005.

De Groep heeft dit jaar alle nieuwe en herziene Standaarden en Interpretaties toegepast die relevant zijn voor de 

activiteiten en die ingaan voor de jaarlijkse rapporteringperiode die aanvangt op 1 januari 2007:

Volgende Standaarden en Interpretaties werden van toepassing in 2007

• IFRS 7 “Financiële instrumenten: informatieverschaffi ng” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2007);

• IAS 1, Wijziging in IAS 1, “Presentatie van de jaarrekening” – Informatieverschaffi ng over het kapitaal 

(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2007);

• IFRIC 7 “Toepassing van de aanpassingsbenadering in IAS 29 Financiële verslaggeving in economieën met 

hyperinfl atie” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 maart 2006);

• IFRIC 8 “Toepassingsgebied van IFRS 2” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 mei 2006);

• IFRIC 9 “Herbeoordeling van in contracten besloten derivaten” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juni 2006);

• IFRIC 10 “Tussentijdse fi nanciële verslaggeving en bijzondere waardeverminderingen” (toepasbaar voor 

boekjaren vanaf 1 november 2006);

Volgende Standaarden en Interpretaties zijn uitgegeven welke nog niet van toepassing zijn voor 2007

• IAS 1 “Presentatie van de jaarrekening” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009). Deze standaard 

vervangt IAS 1 Presentatie van de jaarrekening (herzien in 2003) en aangepast in 2005.

• Aanpassing van IAS 27 “De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening” (aanpassingen 

toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2009). Deze standaard in een aanpassing van IAS 27 

“De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening” (herzien in 2003). 

• Aanpassing van IFRS 2 - voorwaarden voor onvoorwaardelijke toezegging en annulering (aanpassingen 

toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009).

• Aanpassing van IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie en IAS 1 Presentatie van de jaarrekening – 

fi nanciële instrumenten met een terugneemverplichting (“puttable Financial instruments”) en verplichtingen 

welke ontstaan bij een liquidatie (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009).

• IFRS 3 “Bedrijfscombinaties” (toepasbaar voor bedrijfscombinaties met overnamedatum op of na het begin van 

het eerste boekjaar boekjaren vanaf 1 juli 2009). Deze standaard vervangt IFRS 3 “Bedrijfscombinaties” zoals 

uitgegeven in 2004.

• IFRS 8 “Operationele segmenten” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009).
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• Aanpassing aan IAS 23 “Financieringskosten” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009).

• IFRIC 11 “IFRS 2 – Transacties in groepsaandelen en ingekochte eigen aandelen” (toepasbaar voor boekjaren 

vanaf 1 maart 2007).

• IFRIC 12 “Dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten ” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 

1 januari 2008).

• IFRIC 13 “Klantengetrouwheidsprogramma’s” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2008).

• IFRIC 14 IAS 19 – Beperking van activa uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen, minimale 

fi nancieringsverplichtignen en hun interactie (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2008).

5.2.1. Consolidatieprincipes

De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekening van de entiteit en de entiteiten waarover de entiteit 

zeggenschap heeft (haar dochterondernemingen). Zeggenschap is verworven indien de entiteit de macht heeft om het 

fi nanciële en operationele beleid van een entiteit te sturen teneinde voordelen te verkrijgen uit haar activiteiten.

De baten en lasten van verworven of afgestoten dochterondernemingen worden in de geconsolideerde jaarrekening 

opgenomen vanaf de overnamedatum tot op de datum waarop de moedermaatschappij geen zeggenschap meer 

uitoefent.

Als een entiteit van de Groep andere grondslagen voor fi nanciële verslaggeving hanteert dan die voor 

vergelijkbare transacties en gebeurtenissen in soortgelijke omstandigheden in de geconsolideerde jaarrekening 

worden toegepast, wordt indien noodzakelijk haar jaarrekening aangepast ten behoeve van de opstelling van de 

geconsolideerde jaarrekening.

Saldi en transacties, baten en lasten binnen de Groep dienen volledig te worden geëlimineerd.

5.2.2. Bedrijfscombinaties

De verwerving van dochterondernemingen wordt verwerkt volgens de overnamemethode. De kostprijs van 

de bedrijfscombinatie wordt gewaardeerd als het totaal van de reële waarde, op de dag van de ruil, van de 

afgestane activa, aangegane of overgenomen verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen, en de eigen 

vermogeninstrumenten uitgegeven door de Groep in ruil voor zeggenschap over de overgenomen partij, verhoogd 

met de rechtstreeks aan de bedrijfscombinaties toerekenbare kosten. De identifi ceerbare activa, verplichtingen en 

voorwaardelijke verplichtingen, van de overgenomen partij, die voldoet aan de opnamecriteria in IFRS 3 worden 

opgenomen tegen netto reële waarde op de overnamedatum, met uitzondering van de vaste activa (of groepen 

van activa die worden afgestoten) die worden geclassifi ceerd als aangehouden ter verkoop, die zijn opgenomen 

tegen reële waarde min verkoopskosten.

Goodwill die verworven is in een bedrijfscombinatie wordt opgenomen als een actief en eerst gewaardeerd tegen 

zijn kostprijs, zijnde de waarde waarmee de kostprijs van de bedrijfscombinatie het belang van de overnemende 

partij in de netto reële waarde van de identifi ceerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen 

overschrijdt. Indien, na herbeoordeling, het aandeel van de Groep in de netto reële waarde van de activa, 

verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen de kostprijs van de bedrijfscombinatie overschrijdt, wordt het 

desbetreffende surplus onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening.
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Het minderheidsbelang in de overgenomen partij wordt eerst opgenomen tegen het minderheidsaandeel van de 

netto reële waarde van de activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen.

5.2.3. Goodwill

Goodwill verworven bij de overname van een dochteronderneming of van een entiteit waarover gezamenlijk 

de zeggenschap wordt uitgeoefend, vertegenwoordigt het positieve verschil tussen enerzijds de kostprijs 

van de bedrijfscombinatie en anderzijds het belang van de Groep in de netto reële waarde van de activa, 

verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de desbetreffende dochteronderneming of entiteit waarover 

gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. Goodwill wordt eerst als actief opgenomen tegen de kostprijs 

en wordt vervolgens gewaardeerd aan de kostprijs verminderd met eventuele geaccumuleerde bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. 

Bij de vervreemding van een dochteronderneming of een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt 

uitgeoefend, wordt de daaraan gerelateerde goodwill mee verrekend bij de berekening van de winst of het verlies 

van de transactie. 

5.2.4. Opname van opbrengsten

De opbrengsten worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de vergoeding die is ontvangen of waarop recht 

is verkregen en stelt de te ontvangen bedragen voor van goederen en diensten geleverd bij de uitvoering van de 

normale bedrijfsactiviteiten, exclusief kortingen, accijnzen en BTW. 

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen wanneer goederen geleverd zijn en de eigendom is 

overgedragen.

Rente wordt op tijdsevenredige basis opgenomen door toewijzing van de ontvangen vergoedingen aan de afl ossing 

van de hoofdsom enerzijds en opname van de effectieve interest anderzijds. De impliciete rentevoet die hiervoor 

gebruikt wordt is de rentevoet die bij contantmaking van de verwachte toekomstige kasstromen van het instrument 

uitkomt op de huidige contante waarde van het fi nanciële actief.

5.2.5. Leaseovereenkomsten

Een leaseovereenkomst wordt geclassifi ceerd als een fi nanciële lease indien hiermee nagenoeg alle aan de 

eigendom verbonden risico’s en voordelen worden overgedragen aan de lessee. Alle andere leaseovereenkomsten 

worden ingedeeld als een operationele lease.

Activa aangehouden op grond van een fi nanciële lease worden opgenomen als activa van de Groep tegen 

hun reële waarde op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst of, indien lager, tegen de 

contante waarde van de minimale leasebetalingen. De overeenkomstige verplichtingen ten opzichte van 

de lessor worden opgenomen in de balans als een fi nanciële leaseverplichting. De leasebetalingen dienen 

deels als fi nancieringskosten te worden opgenomen en deels als afl ossing van de uitstaande verplichting. De 

fi nancieringskosten dienen zodanig aan elke periode tijdens de leaseperiode te worden toegerekend dat dit 

resulteert in een constante periodieke rente over het resterende saldo van de verplichting. 
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Financieringskosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, tenzij ze rechtstreeks zijn toe te rekenen 

aan een in aanmerking komend actief. In dit geval worden ze geactiveerd in overeenstemming met de algemene 

waarderingsregels van de Groep m.b.t. fi nancieringskosten (zie onder).

Leasebetalingen op grond van een operationele lease moeten op tijdsevenredige basis als last worden opgenomen 

gedurende de leaseperiode. Ontvangen en te ontvangen voordelen als stimulans om een operationele lease aan te 

gaan worden tevens op een tijdsevenredige basis over de leaseperiode gespreid.

5.2.6. Vreemde valuta

De individuele jaarrekening van elke entiteit die behoort tot de Groep wordt gepresenteerd in de valuta van de 

primaire economische omgeving waarin de entiteit actief is (haar functionele munt). Voor consolidatiedoeleinden 

zal het resultaat en de fi nanciële positie van elke entiteit uitgedrukt worden in Euro. De Euro is de functionele valuta 

van de Groep, en is tevens de presentatievaluta voor de geconsolideerde jaarrekening.

Bij het opstellen van de jaarrekening van de individuele entiteiten worden de verrichtingen luidende in een valuta 

die niet de functionele valuta van de entiteit is (vreemde valuta) opgenomen door op het bedrag in vreemde valuta 

de contante wisselkoers toe te passen die op de datum van de transactie geldt tussen de functionele valuta en de 

vreemde valuta. Op iedere balansdatum worden monetaire posten die in een vreemde valuta luiden omgerekend 

op basis van de slotkoers. Niet-monetaire posten die op basis van de historische kostprijs worden gewaardeerd 

blijven gewaardeerd tegen de wisselkoers die geldt op de transactiedatum.

Valutakoersverschillen die voortvloeien uit de afwikkeling van monetaire posten of uit de omrekening van de 

monetaire posten tegen een koers die verschilt van de koers waartegen ze in de verslagperiode of in voorgaande 

jaarrekeningen bij eerste opname zijn omgerekend, worden in de winst- en verliesrekening opgenomen in de 

periode waarin ze zich voordoen (in andere bedrijfsopbrengsten of andere operationele kosten). 

Voor presentatiedoeleinden van de geconsolideerde jaarrekening worden vorderingen en verplichtingen van 

buitenlandse Groepsactiviteiten (inclusief vergelijkende cijfers) uitgedrukt in EUR, gebruik makend van de slotkoers 

op balansdatum. Baten en lasten (inclusief vergelijkende cijfers) worden omgerekend tegen de gemiddelde koers 

over de periode, tenzij de wisselkoers aanzienlijke schommelingen heeft gekend gedurende die periode, in dat 

geval wordt de wisselkoers op de transactiedata gebruikt. Valutakoersverschillen worden als een afzonderlijke 

component van het eigen vermogen opgenomen en getransfereerd naar de valutakoersreserves. Deze uitgestelde 

valutakoersverschillen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen in de periode waarin de buitenlandse 

activiteit wordt afgestoten.

5.2.7. Financiële instrumenten

Sinds 2006, neemt Campine posities op de LME-loodtermijnmarkt waar het lood op termijn verkoopt door middel 

van termijncontracten. Het doel van deze handeling is het beperken van de schommelingen van Campine’s resultaat 

door de wijzigende loodprijzen.

Ondanks de indekking van een specifi ek risico op een economische manier, voldoen deze afgeleide fi nanciële 

instrumenten niet aan de strikte criteria voor de toepassing van de indekkingregels volgens IAS 39. Deze 
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instrumenten zijn terug te vinden in de balans tegen reële waarde, terwijl variaties in de reële waarde van zulke 

instrumenten onmiddellijk terug te vinden zijn in de winst- en verliesrekening.

5.2.8. Financieringskosten

De fi nancieringskosten worden opgenomen als last in de periode waarin ze zijn gemaakt, tenzij ze rechtstreeks zijn 

toe te rekenen aan een in aanmerking komend actief. In dit geval worden ze geactiveerd in overeenstemming met 

de algemene waarderingsregels van de Groep m.b.t. fi nancieringskosten.

5.2.9. Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden opgenomen als baten in de winst- en verliesrekening (in andere bedrijfsopbrengsten) 

over de perioden waarin de gerelateerde kosten worden gemaakt.

Overheidssubsidies mbt latere perioden worden als uitgestelde baat gepresenteerd in de jaarrekening.

5.2.10. Kosten van vergoedingen na uitdiensttreding

De kost van toegekende voordelen voor toegezegde pensioenregelingen wordt bepaald via de Projected Unit Credit 

Method, waarbij actuariële waarderingen uitgevoerd worden op elke balansdatum. Actuariële winsten en verliezen 

die groter zijn dan het grootste bedrag van 10 procent van de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde 

van de toegezegde pensioenrechten op die datum; en 10% van de reële waarde van de fondsbeleggingen op 

die datum worden gespreid over de verwachte gemiddelde resterende dienstperiode van de werknemers die 

deelnemen aan de regeling.

Pensioenkosten van verstreken diensttijd worden onmiddellijk opgenomen indien ze onvoorwaardelijk zijn 

toegezegd, anders worden ze lineair als last opgenomen over de gemiddelde periode tot de vergoedingen 

onvoorwaardelijk zijn toegezegd.

De verplichting met betrekking tot de vergoedingen na uitdiensttreding die is opgenomen in de balans stelt de 

contante waarde van de toegekende pensioenregeling voor na aanpassing voor niet opgenomen actuariële winsten 

en verliezen en niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd, en is verminderd met de reële waarde 

van de fondsbeleggingen.

5.2.11. Belastingen

Belastingslasten omvatten over de verslagperiode verschuldigde belastingslasten en de uitgestelde belastingslasten.

De over de verslagperiode verschuldigde belastingslasten zijn gebaseerd op de belastbare winst van het boekjaar. 

Belastbare winst verschilt van de winst zoals gepresenteerd in de winst- en verliesrekening omdat voor fi scale 

doeleinden bepaalde baten of lasten in een andere verslagperiode in beschouwing worden genomen, of omdat 

bepaalde lasten of baten voor belastingsdoeleinden nooit in beschouwing worden genomen. De verplichting van 

de Groep met betrekking tot over de verslagperiode verschuldigde belastingslasten is gewaardeerd op basis van 

belastingstarieven waarvan het wetgevingsproces (materieel) is afgesloten op de balansdatum.

Uitgestelde belastingen worden opgenomen voor verschillen tussen de boekwaarde van activa en 

verplichtingen in de jaarrekening en de overeenstemmende fi scale boekwaarde die worden gebruikt bij de 
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berekening van belastbare winst, en worden verwerkt volgens de “balance sheet liability method”. Uitgestelde 

belastingsverplichtingen doorgaans opgenomen voor alle belastbare tijdelijke verschillen en uitgestelde 

belastingsvorderingen worden opgenomen in zoverre het waarschijnlijk is dat er fi scale winst beschikbaar zal zijn 

tegenover dewelke verrekenbare tijdelijke verschillen kunnen worden gebruikt.

Uitgestelde belastingen worden gewaardeerd tegen belastingstarieven die naar verwachting van toepassing 

zullen zijn op de periode waarin de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld. Uitgestelde 

belastingen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, behalve wanneer zij betrekking hebben op posten 

die rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt, in welk geval de uitgestelde belasting eveneens worden 

opgenomen in het eigen vermogen.

Uitgestelde belastingsvorderingen en belastingsverplichtingen worden gesaldeerd als zij verband houden met 

winstbelastingen die door dezelfde belastingsautoriteit worden geheven en de Groep de intentie heeft om haar 

actuele belastingsvorderingen en –verplichtingen netto te verrekenen.

5.2.12. Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden opgenomen aan kostprijs verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen en 

bijzondere waardeverminderingverliezen.

Vaste activa in aanbouw voor productie, huur of administratieve doeleinden worden opgenomen aan kostprijs, 

verminderd met eventuele waardeverminderingverliezen. De kostprijs omvat professionele honoraria en, voor in 

aanmerking komende activa, geactiveerde fi nancieringskosten in overeenstemming met de waarderingsregels van 

de Groep. Het afschrijven van deze activa start vanaf het moment dat ze beschikbaar zijn voor gebruik.

Afschrijvingen worden geboekt om de kostprijs of waarde van vaste activa, behalve terreinen en vaste activa in 

aanbouw, te alloceren over de verwachte gebruiksduur, gebruik makend van de lineaire methode.

Activa aangehouden onder fi nanciële leasing worden afgeschreven over hun verwachte gebruiksduur op dezelfde 

basis als soortgelijke activa in eigendom of, indien korter, over de leaseperiode.

De winst of het verlies als gevolg van de buitengebruikstelling of vervreemding van een actief wordt bepaald als 

zijnde het verschil tussen de netto-opbrengst bij vervreemding en de boekwaarde van het actief. Dit verschil wordt 

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

5.2.13. Intern gegenereerde immateriële activa – onderzoek en ontwikkeling

Uitgaven voor onderzoek worden als last opgenomen in de winst- en verliesrekening op het moment waarop ze 

worden gedaan.

Intern gegenereerde immateriële activa die voortvloeien uit de ontwikkeling van de Groep worden opgenomen als, 

en slechts als volgende voorwaarden vervuld zijn:

• het gegenereerde actief is identifi ceerbaar;

• het waarschijnlijk is dat de verwachte toekomstige economische voordelen die kunnen worden toegerekend 

aan het actief naar de entiteit zullen vloeien; en

• de kostprijs van de ontwikkelingskosten betrouwbaar kan worden bepaald.
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Intern gegenereerde immateriële activa worden lineair afgeschreven volgens hun verwachte gebruiksduur. 

Indien niet aan de opnamecriteria is voldaan voor de opname van een intern gegenereerd actief, worden 

ontwikkelingskosten ten laste genomen in de winst- en verliesrekening over de periode wanneer ze worden 

gemaakt.

5.2.14. Patenten, licenties en aangekochte software

Patenten, licenties en aangekochte software worden initieel opgenomen tegen kostprijs en worden lineair 

afgeschreven over de verwachte gebruiksduur. 

5.2.15. Waardevermindering van vaste en immateriële vaste activa exclusief goodwill

Op elke balansdatum analyseert de Groep de boekwaarden van de materiële vaste activa en de immateriële activa 

om te beoordelen of er een indicatie is die wijst op een mogelijke uitzonderlijke waardevermindering van deze 

activa. Indien een dergelijke indicatie bestaat, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat om de omvang 

van de bijzondere waardevermindering (indien nodig) te bepalen. Indien het niet mogelijk is om de realiseerbare 

waarde van het individuele actief te schatten, zal de Groep de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende 

eenheid bepalen waartoe het actief behoort.

De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de reële waarde minus de verkoopskosten en zijn 

bedrijfswaarde. Om de bedrijfswaarde te bepalen, wordt de contante waarde van de kasstromen berekend op basis 

van een disconteringsvoet die de huidige marktbeoordelingen weerspiegelt van de tijdwaarde van geld en de aan 

het actief verbonden risico’s.

Indien de realiseerbare waarde van een actief (of de kasstroomgenererende eenheid) onder de boekwaarde ligt, 

wordt de boekwaarde van het actief (kasstroomgenererende eenheid) verlaagd tot zijn realiseerbare waarde. 

Een bijzonder waardeverminderingverlies wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen, tenzij 

het betreffende actief tegen de geherwaardeerde waarde wordt opgenomen. In dit geval zal het bijzonder 

waardeverminderingverlies worden behandeld als een herwaarderingsafname.

Indien een bijzondere waardevermindering moet worden teruggeboekt, zal de boekwaarde van het actief 

(kasstroomgenererende eenheid) worden verhoogd tot zijn realiseerbare waarde, maar de verhoogde boekwaarde 

van het actief mag niet hoger liggen dan de boekwaarde die zou zijn bepaald (na afschrijvingen) als in voorgaande 

jaren geen bijzonder waardeverminderingverlies voor het actief (kasstroomgenererende eenheid) was opgenomen. 

Een terugboeking van een bijzonder waardeverminderingverlies van een actief, met uitsluiting van goodwill, dient 

onmiddellijk in de winst- en verliesrekening te worden opgenomen, tenzij het actief tegen geherwaardeerde 

waarde wordt opgenomen. In dit laatste geval wordt de terugboeking van het bijzonder waardeverminderingverlies 

opgenomen als een herwaarderingstoename.



55FOCUS  JAARVERSLAG 2007

5.2.16. Voorraad

Voorraad wordt gewaardeerd tegen de laagste waarde van de kostprijs of de opbrengstwaarde. Kostprijs van de 

grondstoffen wordt bepaald door de individuele kostprijzen individueel te identifi ceren (aankoopprijs verhoogd met 

de aankoopkosten). De kostprijs van goederen in bewerking en gereed product omvatten de grondstoffen en, waar 

toepasselijk, directe arbeidskosten en de andere kosten om de voorraden op hun huidige locatie en in hun huidige 

staat te brengen. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten van voltooiing 

en de geschatte kosten om de verkoop te realiseren (marketing, verkoop en distributie). Afschrijvingen worden 

opgenomen voor oude en traag roterende voorraad.

5.2.17. Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Bijzondere waardeverminderingen voor 

oninbare bedragen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer er objectieve aanwijzingen zijn 

dat de waarde ervan is verminderd. Het verliesbedrag wordt bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het 

actief en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de oorspronkelijke 

effectieve rentevoet van het fi nanciële actief.

5.2.18. Geldmiddelen en kasequivalenten 

Geldmiddelen omvatten contant geld en direct opvraagbare deposito’s. Geldmiddelen en kasequivalenten worden 

opgenomen tegen hun reële waarde.

5.2.19. Bankleningen

Interestdragende bankleningen en voorschotten in rekening-courant worden initieel opgenomen tegen reële 

waarde. Elk verschil tussen het ontvangen bedrag (netto van transactiekosten) en de uitstroom van middelen om 

de verplichting te vereffenen of af te lossen wordt opgenomen over de looptijd van de lening in overeenstemming 

met de grondslagen voor fi nanciële verslaggeving over fi nancieringskosten van de Groep (zie boven).

5.2.20. Handelsschulden

Handelscrediteuren worden initieel opgenomen tegen hun reële waarde.

5.2.21. Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen indien de Groep een bestaande verplichting heeft die voortvloeit uit 

gebeurtenissen in het verleden, en waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom uit 

de entiteit van middelen die economische voordelen in zich bergen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de uitgaven die vereist zijn om de bestaande verplichting op balansdatum af te wikkelen. Indien 

het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt het bedrag verdisconteerd. 
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5.3. Bedrijfs- en geografi sche segmenten

5.3.1. Bedrijfssegmenten

De Groep is, voor management doeleinden, georganiseerd in drie operationele divisies: Antimoon, Plastics 

& Recycling. Deze divisies vormen de basis volgens dewelke de Groep informatie over primaire segmenten 

rapporteert.

Voornaamste activiteiten zijn als volgt: 

• Antimoontrioxide (Sb2O3) wordt gebruikt als vlamvertrager in de textiel-, kunststoffen-, kabel- en 

kleurstoffenindustrie en wordt ook toegepast als hoogrendementskatalysator in de PET-productie. 

• Onze plasticsactiviteiten stellen ons in staat om pregedispergeerde en gebruiksklare masterbatches 

aan te bieden voor processoren en compounders die een stofvrije dosering mogelijk maken en het 

productierendement verhogen. 

• Onze loodrecyclageactiviteiten zijn gebaseerd op het omzetten van lood van gebruikte batterijen en industrieel 

afval in lood en loodlegeringen die worden verkocht aan producenten van batterijen en loodplaten (o.a. voor 

bescherming tegen röntgenstralen).

Segmentinformatie met betrekking tot de voortgezette bedrijfsactiviteiten van de Groep.
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’000 EUR  2007

Antimoon 
Jaareinde 

31/12/2007

Plastics 
Jaareinde 

31/12/2007

Recycling 
Jaareinde 

31/12/2007

Eliminaties 
Jaareinde 

31/12/2007

Totaal uit 
gewone 

bedrijfsvoering 
Jaareinde 

31/12/2007
OPBRENGSTEN
Externe verkopen 47.473 18.534 61.829 -437 127.399
Intersegment verkopen 7.673 - - -7.673 -

Totale opbrengsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 55.146 18.534 61.829 -8.110 127.399

Intersegment verkopen gebeuren tegen geldende 
marktprijzen.

RESULTAAT

Segment operationeel resultaat uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten

1.976 1.094 15.157 18.227

Niet-toegewezen kosten -5.071

Operationeel resultaat uit voortgezette 
bedrijfs activiteiten

13.156

Opbrengsten uit investeringen 14
Indekkingsresultaten -2.318 -2.318
Andere baten en lasten -
Financiële kosten -978

Resultaat voor belastingen 9.874
Belastingen -3.481

Resultaat van het boekjaar uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 6.393

’000 EUR  2007
Antimoon 

31/12/2007
Plastics 

31/12/2007
Recycling 

31/12/2007
Andere 

31/12/2007

Totaal uit 
gewone 

bedrijfsvoering 
Jaareinde 

31/12/2007
ANDERE INFORMATIE
Investeringen in activa 422 275 2.552 1.102 4.351
Afschrijvingen 577 429 1.717 392 3.115

BALANS
Activa
Vaste activa 1.468 1.056 6.220 2.623 11.367
Geblokkeerde gelden/rekening - - - 283 283
Voorraad 11.331 2.852 20.603 719 35.505
Handels- en andere vorderingen 6.525 2.079 11.909 814 21.327
Derivaten - - 904 - 904
Geldmiddelen en kasequivalenten - - - 907 907

Totaal activa 19.324 5.987 39.636 5.346 70.293

Verplichtingen
Lange termijnverplichtingen
Verplichtingen i.v.m. vergoedingen na 
uitdiensttreding

- - - 1.040 1.040

Uitgestelde belastingverplichtingen - - - 878 878
Bankleningen - - - 2.294 2.294
Financiële leaseverplichtingen - 24 - - 24
Voorzieningen 2.000 - 2.820 - 4.820

Korte termijnverplichtingen
Verplichtingen ivm vergoedingen na uitdiensttreding - - - 239 239
Handels- en andere verplichtingen 2.455 996 11.132 4.237 18.820
Derivaten - - - - -
Winstbelastingen - - - 1.720 1.720
Financiële leaseverplichtingen - 222 - - 222
Voorschotten op rekening-courant en leningen - - - 16.223 16.223
Voorzieningen - - 307 - 307

Totaal verplichtingen 4.455 1.242 14.259 26.631 46.587
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’000 EUR  2006

Antimoon 
Jaareinde 

31/12/2006

Plastics 
Jaareinde 

31/12/2006

Recycling 
Jaareinde 

31/12/2006

Eliminaties 
Jaareinde 

31/12/2006

Totaal uit 
gewone 

bedrijfsvoering 
Jaareinde 

31/12/2006
OPBRENGSTEN

Externe verkopen 46.670 17.696 35.603 479 100.448
Intersegment verkopen 7.338 - - -7.338 -

Totale opbrengsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 54.008 17.696 35.603 -6.859 100.448

Intersegment verkopen gebeuren tegen geldende 
marktprijzen.

RESULTAAT

Segment operationeel resultaat uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten

2.746 1.292 8.619 12.657

Niet-toegewezen kosten -3.957

Operationeel resultaat uit voortgezette 
bedrijfs activiteiten

8.700

Opbrengsten uit investeringen 3
Indekkingsresultaten -1.492 -1.492
Andere baten en lasten 48
Financiële kosten -524

Resultaat voor belastingen 6.735
Belastingen -2.212

Resultaat van het boekjaar uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 4.523

’000 EUR  2006
Antimoon 

31/12/2006
Plastics 

31/12/2006
Recycling 

31/12/2006
Andere 

31/12/2006

Totaal uit 
gewone 

bedrijfsvoering 
31/12/2006

ANDERE INFORMATIE
Investeringen in activa 742 89 3.245 652 4.728
Afschrijvingen 590 409 892 284 2.175

BALANS
Activa
Vaste activa 1.623 1.210 5.385 1.913 10.131
Geblokkeerde gelden/rekening - - - - -
Voorraad 12.567 3.184 7.431 640 23.822
Handels- en andere vorderingen 8.234 1.891 8.729 1.565 20.419
Derivaten - - - - -
Geldmiddelen en kasequivalenten - - - 1.176 1.176

Totaal activa 22.424 6.285 21.545 5.294 55.548

Verplichtingen
Lange termijnverplichtingen
Verplichtingen i.v.m. vergoedingen na 
uitdiensttreding

- - - 1.098 1.098

Uitgestelde belastingverplichtingen - - - 633 633
Bankleningen - - - 3.186 3.186
Financiële leaseverplichtingen - 247 - - 247
Voorzieningen 2.000 - 1.750 - 3.750

Korte termijnverplichtingen
Verplichtingen ivm vergoedingen na uitdiensttreding - - - 222 222
Handels- en andere verplichtingen 3.055 1.098 5.814 4.082 14.049
Derivaten - - 168 - 168
Winstbelastingen - - - 342 342
Financiële leaseverplichtingen - 211 - - 211
Voorschotten op rekening-courant en leningen - - - 11.542 11.542
Voorzieningen 110 - 637 - 747

Totaal verplichtingen 5.165 1.556 8.369 21.105 36.195
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5.3.2. Geografi sche segmenten

De productieactiviteiten van de Groep zijn gelokaliseerd in België.

De volgende tabel verschaft een analyse van de verkopen van de Groep per geografi sche markt.

5.4. Beleggingsinkomsten

5.5. Financieringskosten

’000 EUR

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Jaareinde 
31/12/2007

Jaareinde 
31/12/2006

Rente op bankdeposito’s 14 3

14 3

’000 EUR

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Jaareinde 
31/12/2007

Jaareinde 
31/12/2006

Rente op voorschotten in rekening-courant en verplichtingen 961 496

Rente op verplichtingen uit fi nanciële leaseovereenkomsten 17 28

Totaal kosten in verband met lenen van middelen 978 524

Bedragen opgenomen in de kostprijs van in aanmerking komende activa - -

978 524

’000 EUR
Jaareinde 

31/12/2007
Jaareinde 

31/12/2006

België 8.974 8.796

Europa (excl. België) 106.537 79.574

Noord-Amerika 9.860 9.807

Azië 848 1.054

Andere 1.180 1.217

127.399 100.448
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5.6. Winstbelastingslasten

Binnenlandse winstbelastingen zijn berekend tegen een belastingstarief van 33,99 % (2006: 33,99 %) op de 

verwachte fi scale winst van de verslagperiode. Belastingslasten in andere rechtsgebieden worden berekend tegen 

de toepasselijke belastingstarieven.

De totale belastingslasten voor de verslagperiode kunnen als volgt worden aangesloten met de winst voor 

belastingen van het boekjaar:

’000 EUR

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Jaareinde 
31/12/2007

Jaareinde 
31/12/2006

Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen 3.235 2.226

Uitgestelde belastingen 246 -14

Belastingslasten van de verslagperiode 3.481 2.212

Jaareinde 31/12/2007 Jaareinde 31/12/2006

’000 EUR % ’000 EUR %

Winst voor belastingen: voortgezette bedrijfsactiviteiten 9.874 6.735

9.874 6.735

Belasting aan het binnenlandse belastingstarief 
van 33,99% (2006: 33,99%)

3.356 97% 2.289 103%

Fiscale gevolgen van lasten die niet aftrekbaar zijn voor het 
 bepalen van de fi scale winst 186 5% 153 7%

Fiscale gevolgen van Notionele Intrestaftrek -205 -6% -156 -7%

Belastingsherziening vorige jaren - 0% -74 -3%

Fiscale gevolgen van de verrekening van voorheen niet 
 opgenomen fi scale verliezen - - - -

Vermeerdering nav te weinig voorafbetaling 144 4% - -

Gevolgen van verschillende belastingstarieven van 
dochter ondernemingen werkzaam in andere rechtsgebieden - - - -

Belastingslasten en belastingstarief van de huidige verslagperiode 3.481 100% 2.212 100%
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5.7. Winst over de verslagperiode

Winst over de verslagperiode werd bepaald na opname van volgende elementen:

5.8. Dividenden

Op 31 mei 2007 werd een dividend van 1,33 EUR per aandeel (totaal dividend van 2 mio EUR) aan de 

aandeelhouders betaalbaar gesteld.

De Raad van Bestuur stelt voor om, over het huidige jaar, een dividend van 2 EUR per aandeel te betalen aan de 

aandeelhouders op 30 mei 2008. Dit dividend is onderhevig aan goedkeuring van de aandeelhouders op de Algemene 

Vergadering van de Aandeelhouders en is niet opgenomen als verplichting in deze jaarrekening. Het voorgestelde 

dividend is betaalbaar aan alle aandeelhouders. Het totale verwachte te betalen dividend bedraagt 3 mio EUR.

5.8.1. Winst per aandeel

Aangezien er geen potentiële aandelen werden uitgegeven die tot verwatering kunnen leiden en er geen 

bedrijfsactiviteiten werden stopgezet is de verwaterde winst per aandeel gelijk aan de basiswinst per aandeel en is 

de totale winst per aandeel gelijk aan de winst per aandeel uit voortgezette activiteiten.

De berekening van de basis- en verwaterde winst per aandeel toerekenbaar aan houders van gewone aandelen 

van de moedermaatschappij is gebaseerd op de volgende gegevens:

’000 EUR
Jaareinde 

31/12/2007
Jaareinde 

31/12/2006

WINSTEN

Winst voor de berekening van de basis- en verwaterde winst per aandeel (winst van het 
boekjaar toerekenbaar aan de houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij) 6.393 4.523

AANTAL AANDELEN

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen voor de berekening van de basis- en 
 verwaterde winst per aandeel 1.500.000 1.500.000

’000 EUR

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Jaareinde 
31/12/2007

Jaareinde 
31/12/2006

Nettowinst of -verlies als gevolg van valutakoersverschillen -191 60

Indekking lood op de LME-beurs (London Metal Exchange) (zie toelichting 14) -2.318 -1.492

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten -196 -105

In resultaatname van kapitaalsubsidies -15 -17
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5.9. Materiële vaste activa

De volgende afschrijvingspercentages worden gebruikt voor materiële vaste activa:

Industriële, administratieve, commerciële gebouwen  5%

Meubels 20%

Rollend materieel 25%

Installaties, machines en uitrusting min 10% - max 33% volgens levensduur

De boekwaarde van de activa gehouden op grond van fi nanciële leaseovereenkomsten bedraagt 475 KEUR 

(2006: 625 KEUR). 

De Groep heeft geen terreinen en gebouwen verpand als zekerheid voor de fi nanciering die de bank ter beschikking 

stelt aan de Groep.

’000 EUR
Terreinen en 

gebouwen
Vaste activa 
in aanbouw

Inrichting en 
uitrusting Totaal

KOSTPRIJS OF WAARDERING

Per 1 januari 2006 8.114 - 30.947 39.061

Investeringen 139 1.667 2.762 4.568

Vervreemdingen - - - -

Per 1 januari 2007 8.253 1.667 33.709 43.629

Investeringen 1.352 34 2.965 4.351

Overdracht 1.284 -1.667 383 -

Vervreemdingen - - - -

Per 31 december 2007 10.889 34 37.057 47.980

GEACCUMULEERDE AFSCHRIJVINGEN EN BIJZONDERE 
WAARDEVERMINDERINGEN

Per 1 januari 2006 5.449 - 26.033 31.482

Afschrijvingslasten van het boekjaar 362 - 1.797 2.159

Eliminatie als gevolg van vervreemding - - - -

Per 1 januari 2007 5.811 - 27.830 33.641

Afschrijvingslasten van het boekjaar 974 - 2.108 3.082

Eliminatie als gevolg van vervreemding - - - -

Per 31 december 2007 6.785 - 29.938 36.723

BOEKWAARDE

Per 31 december 2007 4.104 34 7.119 11.257

Per 31 december 2006 2.442 1.667 5.879 9.988
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5.10. Immateriële activa

De hierboven vermelde immateriële activa hebben een bepaalde gebruiksduur. Deze activa worden over deze periode 

afgeschreven. 

In 2006 werd er een softwarepakket aangekocht om een duidelijke rapportering te creëren en een aangepaste 

opvolging te voorzien met betrekking tot het ondershouds- en investeringsgebeuren (Rimses: 133 KEUR) alsook 

een update van de software-applicatie voor boekhouding (Synchro: 27 KEUR). Beide worden afgeschreven over een 

periode van 5 jaar.

Het SPCI handelsfonds/fonds de commerce verworven in boekjaar 2000 (voor een brutobedrag van 86 KEUR) werd 

afgeschreven over 3 jaar.

’000 EUR
Patenten, licenties en 
aangekochte software

KOSTPRIJS

Per 1 januari 2006 86

Toevoegingen 160

Per 1 januari 2007 246

Toevoegingen -

Per 31 december 2007 246

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

Per 1 januari 2006 86

Lasten voor het boekjaar 17

Per 1 januari 2007 103

Lasten voor het boekjaar 33

Per 31 december 2007 136

BOEKWAARDE

Per 31 december 2007 110

Per 31 december 2006 143
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5.13. Financiële activa

5.13.1. Handels- en andere vorderingen

Een bijzondere waardevermindering werd opgenomen voor het verwachte oninbare gedeelte van de handelsvorderingen 

voor een bedrag van 781 KEUR (2006: 803 KEUR). Deze bijzondere waardevermindering werd bepaald op individuele 

basis. Verschillen worden afgeschreven als er voldoende zekerheid is dat de vordering niet meer geïnd kan worden.

De Raad van Bestuur bevestigt dat de boekwaarde van de handels- en andere vorderingen hun reële waarde benadert 

omdat deze op korte termijn lopen.

5.13.2. Bankdeposito’s en kasmiddelen

Bankdeposito’s en kasmiddelen omvatten geldmiddelen aangehouden door de Groep en bankdeposito’s met een 

looptijd van maximaal drie maanden vanaf de verwervingsdatum. De boekwaarde van deze activa benadert hun reële 

waarde omdat deze op korte termijn lopen.

5.12. Voorraden

’000 EUR 31/12/2007 31/12/2006

Grondstoffen 23.354 12.179

Goederen in bewerking 3.993 2.826

Gereed product 8.158 8.817

35.505 23.822

’000 EUR 31/12/2007 31/12/2006

Vorderingen als gevolg van de verkoop van goederen 20.437 18.905

Andere vorderingen 890 1.514

21.327 20.419

5.11. Dochterondernemingen

Details van de dochterondernemingen van de Groep per 31 december 2007 zijn als volgt:

Plastronic Europe bv werd in maart 2007 geliquideerd.

Deze liquidatie heeft slechts een beperkte impact op het groepsresultaat.

Naam van de dochteronderneming

Land van 
oprichting of land 

van statutaire 
zetel

Omvang van het 
kapitaalbelang

Omvang van 
de gehouden 
stemrechten Hoofdactiviteit

Campine Recycling NV België 99,99 100 Loodrecyclage

De voorraad per jaareinde bevat waardeverminderingen ten belope van 1.247 KEUR (2006: 390 KEUR) teneinde de 

voorraad te waarderen aan opbrengstwaarde indien die lager is dan de kostprijs
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5.13.3. Kredietrisico

De voornaamste fi nanciële activa van de Groep zijn korte termijn bankdeposito’s en geldmiddelen, handels- en 

andere vorderingen.

Het kredietrisico van liquide middelen is beperkt vermits de tegenpartijen banken zijn met een hoge kredietwaardigheid 

toegekend door internationale ratinginstituten.

Het kredietrisico van de Groep is voornamelijk toe te rekenen aan haar handelsvorderingen. De bedragen gepresenteerd 

in de balans zijn na eventuele bijzondere waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren. Een dergelijke bijzondere 

waardevermindering wordt opgenomen indien er een geïdentifi ceerde tot verlies leidende gebeurtenis op basis van 

ervaring uit het verleden leidt tot een vermindering in de geschatte toekomstige kasstromen uit de vorderingen.

De concentratie van kredietrisico’s mbt handelsvorderingen is beperkt als gevolg van de klantenstructuur van de groep 

die een uitgebreid aantal niet-verbonden klanten omvat. Hierdoor is de Raad van Bestuur overtuigd dat er geen 

bijkomende provisie voor kredietrisico nodig is bovenop de bijzondere waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren.

Opvolging van de bijzondere waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren

Het Groepssaldo van de handelsdebiteuren omvat debiteuren met een boekwaarde van 267 EUR (2006: 1.438 EUR) 

die vervallen zijn op de rapportagedatum maar voor dewelke de Groep geen provisie heeft aangelegd aangezien 

er geen noemenswaardige wijziging in kredietwaardigheid heeft plaatsgevonden en de bedragen nog steeds als 

inbaar worden aanzien. De Groep bezit geen enkele waarborg voor deze bedragen. De gemiddelde duur van deze 

openstaande vorderingen beloopt 34 dagen na vervaldag (2006: 51 dagen).

’000 EUR 31/12/2007 31/12/2006

Beginsaldo dubieuze debiteuren 803 469

Toevoegingen 21 343

Terugnames -43 -9

Afschrijvingen - -

Eindsaldo dubieuze debiteuren 781 803
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5.15. Kapitaal

De entiteit heeft een categorie van gewone aandelen en deze geven geen recht op een vaste vergoeding.

Aandelen zijn opgesplitst in 10 vanaf juni 2005.

’000 EUR 31/12/2007 31/12/2006

Toegestaan

1.500.000 gewone aandelen met een nominale waarde van 2,67 EUR elk 4.000 4.000

Uitgegeven en volgestort 4.000 4.000

5.14.1 Derivaten

Sinds 2006 neemt Campine – in overeenstemming met de bedrijfspolitiek – posities op de LME loodtermijnmarkt 

waar het lood op termijn verkoopt door middel van termijncontracten. Het doel van deze handeling is het beperken 

van de schommelingen van Campine’s resultaat door de wijzigende loodprijzen.

Ondanks de indekking van een specifi ek risico op een economische manier, voldoen deze afgeleide fi nanciële 

instrumenten niet aan de strikte criteria voor de toepassing van de indekkingregels volgens IAS 39. Deze 

instrumenten zijn terug te vinden in de balans tegen reële waarde, terwijl variaties in de reële waarde van zulke 

instrumenten onmiddellijk terug te vinden zijn in de winst- en verliesrekening.

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de nettowijziging van de reële waarde – gerealiseerd en niet-

gerealiseerd – van 2.318 KEUR opgenomen in de winst- en verliesrekening van het boekjaar eindigend 

op 31 december 2007 (31 december 2006: 1.492 KEUR).

’000 EUR Reële waarde van de 
lopende instrumenten

Onderliggende 
loodvolumes (in mT)

Nettowijziging in 
reële waarde in het 

resultaat

Op 31 december 2006 -168 3.250 -1.492

Op 31 december 2007 904 5.700 -2.318

5.14. Andere fi nanciële activa en verplichtingen
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5.16. Omrekeningsreserves

’000 EUR Omrekeningsreserves

Saldo per 1 januari 2006 -53

Valutakoersverschillen uit omrekening van buitenlandse activiteiten 0

Realisatie van omrekeningsverschillen als gevolg van deconsolidatie van een buitenlandse dochteronderneming 53

Saldo per 1 januari 2007 0

Saldo per 31 december 2007 0

5.17. Overgedragen winsten

’000 EUR Ingehouden winsten

Saldo per 1 januari 2006 12.870

Betaalde dividenden -2.040

Winst van het boekjaar toewijsbaar aan houders van de gewone aandelen van de moedermaatschappij 4.523

Saldo per 1 januari 2007 15.353

Betaalde dividenden -2.040

Winst van het boekjaar toewijsbaar aan houders van de gewone aandelen van de moedermaatschappij 6.393

Saldo per 31 december 2007 19.706
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5.18. Bankschulden (exclusief fi nanciële leaseverplichtingen)

Bankleningen worden afgesloten tegen vaste rente.

Andere verplichtingen (voorschotten in rekening-courant van 15.331 KEUR (2006: 10.663 KEUR)) worden afgesloten 

tegen variabele tarieven waardoor de Groep wordt blootgesteld aan een intrestrisico.

De Groep had 3.575 KEUR ongebruikte fi nancieringsfaciliteiten beschikbaar per 31 december 2007 (2006: 1.013 KEUR), 

die aan alle voorgaande voorwaarden voldoen.

’000 EUR 31/12/2007 31/12/2006

Bankleningen 3.186 4.065

Voorschotten in rekening-courant 15.331 10.663

18.517 14.728

’000 EUR 31/12/2007 31/12/2006

Bankschulden op meer dan één jaar 2.294 3.186

Bankschulden binnen het jaar 892 879

Voorschotten in rekening-courant op verzoek 15.331 10.663

18.517 14.728

Jaareinde 
31/12/2007

Jaareinde 
31/12/2006

Voorschotten in rekening-courant 5,42% 4,32%

Bankleningen 4,67% 4,67%

De verplichtingen zijn als volgt af te wikkelen:

De gemiddelde betaalde rentetarieven zijn als volgt:
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5.19. Uitgestelde belastingen

De volgende zijn de belangrijkste uitgestelde belastingsvorderingen en –verplichtingen opgenomen door de Groep, 

en de bewegingen ervan gedurende de huidige en voorgaande verslagperioden.

Sommige uitgestelde belastingsvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd in overeenstemming met de 

waarderingsregels van de Groep.

’000 EUR

Tijdelijke 
verschillen ivm 

vaste activa Voorraden

Verplichtingen 
voor 

ver goedingen na 
uitdiensttreding

Voorziening voor 
sanering Andere Totaal

Saldo per 1 januari 2006 399 212 -25 - 60 646

Opgenomen in het eigen 
 vermogen van de verslagperiode - - - - - -

Opgenomen in het resultaat 
van het jaar -67 21 16 - 17 -13

Valutakoersverschillen - - - - - -

Saldo per 1 januari 2007 332 233 -9 - 77 633

Opgenomen in het eigen 
 vermogen van de verslagperiode - - - - - -

Opgenomen in het resultaat 
van het jaar -24 -22 -15 - 306 245

Valutakoersverschillen - - - - - -

Saldo per 31 december 2007 308 211 -24 - 383 878

’000 EUR

Minimale leasebetalingen
Contante waarde van de 

minimale leasebetalingen

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Financiële leaseverplichtingen:

Binnen één jaar na de balansdatum 228 228 222 211

In het tweede tot uiterlijk vijfde jaar na balansdatum 24 253 24 247

252 481 246 458

Min: toekomstige fi nanciële lasten -6 -23 - -

Contant waarde van leaseverplichtingen 246 458 246 458

Min: bedragen verschuldigd binnen 12 maanden 
(vermeld onder korte termijnverplichtingen) -222 -211

Bedrag verschuldigd na 12 maanden 24 247

5.20. Financiële leaseverplichtingen

Alle leaseverplichtingen werden aangegaan in EUR.

De reële waarde van de leaseverplichtingen van de Groep benadert hun boekwaarde.

De verplichtingen van de Groep op grond van fi nanciële leaseovereenkomsten werden gewaarborgd door het feit 

dat de leasinggever de wettelijke eigenaar is van de geleasede activa.



70 JAARVERSLAG 2007  FOCUS

5.21. Handelsschulden en overige te betalen posten

Handelsschulden en overlopende posten omvatten voornamelijk uitstaande bedragen voor handelsaankopen en 

algemene kosten.

De directie acht dat de boekwaarde van de handelsschulden hun reële waarde benadert aangezien deze op korte 

termijn lopen.

5.23. Voorzieningen

’000 EUR 31/12/2007 31/12/2006

Handelsschulden en overlopende posten 16.677 12.382

Andere schulden en overlopende posten 2.143 1.667

18.820 14.049

’000 EUR
Voorziening 

voor sanering Andere Totaal

Per 1 januari 2007 4.350 147 4.497

Additionele voorzieningen tijdens de periode 1.365 - 1.365

Gebruikte bedragen tijdens de periode -588 -147 -735

Per 31 december 2007 5.127 - 5.127

31/12/2007 31/12/2006

Geclassifi ceerd als:

Korte termijnverplichtingen 307 747

Lange termijnverplichtingen 4.820 3.750

5.127 4.497

5.22. Liquiditeitsrisico

De onderstaande tabel detailleert de resterende contractuele vervaldata van haar niet-afgeleide fi nanciële 

verplichtingen. De tabel werd opgesteld op basis van de volledige kasstromen van fi nanciële verplichtingen 

gebaseerd op de eerste dag waarop de Groep tot betaling kan verplicht worden. 

De tabel omvat zowel de kapitaalafl ossingen als de interesten.

31/12/2007 31/12/2006

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

Handels- en andere vorderingen 18.820 - - 14.049 - -

Voorschotten in rekening-courant 16.098 - - 11.169 - -

Bankleningen 1.072 2.459 - 1.114 3.531 -

Financiële leaseverplichtingen 228 24 - 228 253 -
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5.24. Transacties zonder kasstroom
Er werden geen toevoegingen aan inrichtingen en uitrustingen gefi nancierd door nieuwe fi nanciële 

leaseovereenkomsten gedurende het jaar.

5.25. Voorwaardelijke verplichtingen
Er worden geen garanties aan de banken gegeven.

5.26. Verbintenissen
In de normale gang van zaken heeft de Groep toekomstige verplichtingen om metaal te kopen en verkopen.

5.27. Operationele leaseovereenkomsten
De Groep als lessee:

De Groep heeft, op balansdatum, uitstaande verbintenissen als gevolg van niet-opzegbare operationele 

leaseovereenkomsten, die als volgt worden afgewikkeld:

Operationele leasebetalingen vertegenwoordigen huurbetalingen door de Groep voor voertuigen en uitrusting. 

Leaseovereenkomsten worden onderhandeld voor een gemiddelde termijn van vier jaar.

5.28. Op aandelen gebaseerde betalingen
Gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2007 heeft geen enkel lid van het Uitvoerend Management 

Team enige aandelen, aandelenopties of andere rechten om aandelen van het bedrijf of de Groep te verwerven.

’000 EUR 31/12/2007 31/12/2006

Minimale leasebetalingen op grond van operationele lease-overeenkomsten opgenomen 
als last van het boekjaar 40 39

’000 EUR 31/12/2007 31/12/2006

Binnen één jaar na balansdatum 40 34

In het tweede tot maximaal vijf jaar na balansdatum 131 59

Na vijf jaar - -

171 93

Stand provisies per 31/12/2007:

• Een provisie ten bedrage van 3.750 KEUR voor bodemsanering die vereist is op basis van uitgevoerde 

bodemonderzoeken en evoluties in het regelgevende kader.

• 1.365 KEUR voor specifi eke bodemsanering op de site in het kader van het ‘betonplan’ project dat de 

onderneming zal uitvoeren in de periode 2008-2011.

• 12 KEUR die nog rest van de vorig jaar opgezette provisie van 600 KEUR voor specifi eke bodemsanering op de 

site in het kader van het waterbufferbekkenproject.

• 147 KEUR – die nog restte op 01/01/2007 van de totale provisie van 238 KEUR ten gevolge van een 

herstructureringskost opgezet in 2006 – werd in 2007 opgebruikt.

De saneringskosten voor het jaar 2007 (1.365 KEUR) omvatten: 

• De provisie van 1.365 KEUR voor bodemsanering binnen het kader van het ‘betonplan’ project.
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5.29. Vergoedingen na uitdiensttreding

5.29.1. Toegezegde pensioenregelingen

De Groep heeft een toegezegde pensioenregeling voor bepaalde werknemers van Campine en haar 

dochterondernemingen in België.

De toegezegde pensioenregelingen voorzien een pensioen in verhouding tot de verloning en de diensttijd, 

verworven op de pensioenleeftijd van 60 jaar.

Met betrekking tot de gefi nancierde plannen, worden de bankbeleggingen geïnvesteerd in een gemengde 

portefeuille van aandelen en obligaties of verzekeringscontracten.

De fondsbeleggingen bevatten geen rechtstreekse investeringen in Campine-aandelen of in vastgoed of andere 

activa gebruikt door de Groep.

De voornaamste actuariële hypothesen gebruikt op balansdatum:

Het bedrag dat in de balans werd opgenomen in verband met de toegezegde pensioenregelingen van de Groep is 

als volgt:

Waardering op

31/12/2007 31/12/2006

Discontovoet 4,5% 4,0%

Verwacht rendement op fondsbeleggingen 3,6% 4,0%

Geschatte toekomstige loonsverhoging 3,0% 3,0%

’000 EUR 31/12/2007 31/12/2006

Contante waarde van de gefi nancierde verplichtingen 1.079 1.249

Reële waarde van fondsbeleggingen -1.081 -1.224

Niet opgenomen actuariële verliezen 73 -

Niet opgenomen kosten van verstreken diensttijd - -

Nettoverplichting opgenomen in de balans 71 25
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Bedragen opgenomen in de winst- en verliesrekening op grond van toegezegde pensioenregelingen zijn als volgt:

De last voor het jaar is opgenomen in de kosten van de personeelsbeloningen in de winst- en verliesrekening.

Het werkelijke rendement op de fondsbeleggingen was 4% (2006: 4%).

Wijzigingen in de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten:

De bovenvermelde informatie werd prospectief opgesteld vanaf de verslagperiode die inging op 1 januari 

2004, in overeenstemming met de overgangsbepalingen met betrekking tot de aanpassingen aan IAS 19 – 

Personeelbeloningen in december 2004.

De groep verwacht dat ze ongeveer 150 KEUR zal bijdragen aan haar toegezegde pensioenregeling in 2008. In 2008 

zal de groep de mogelijkheden bekijken om over te stappen naar een pensioenregeling met vaste lasten.

5.29.2. Toelichting m.b.t. provisie voor brugpensioenen

Brugpensioenvoorzieningen zijn aangelegd op basis van overeenkomsten met de betrokkenen, te betalen bedragen 

tot de leeftijd van 65 jaar. De provisie beloopt op 31/12/2007 1.279 KEUR (op 31/12/2006 bedroeg deze 

1.320 KEUR). 

5.30 Marktrisico
5.30.1. Interestrisico

De fi nanciering van de onderneming gebeurt via bankleningen en rekening-courant. Per 31 december 2007 

beliepen de bankleningen 3.186 KEUR en de voorschotten in rekening-courant 15.331 KEUR. Bankleningen worden 

afgesloten tegen vaste rente. De voorschotten in rekening-courant worden afgesloten tegen variabele tarieven 

waardoor de Groep wordt blootgesteld aan een interestrisico.

’000 EUR 31/12/2007 31/12/2006

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 78 76

Rente op verplichting 46 41

Verwacht rendement op fondsbeleggingen -36 -37

Actuariële verliezen opgenomen in de huidige verslagperiode 68 -

Pensioenkosten van verstreken diensttijd - -

Netto periodieke pensioenlast 156 80

’000 EUR 31/12/2007 31/12/2006

Openingsbalans nettoverplichting toegezegde pensioenregeling 25 75

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 78 76

Rente op verplichting 46 41

Verwerkt rendement op fondsbeleggingen -36 -37

Actuariële verliezen 68

Valutakoersverschillen

Betaalde bijdragen -110 -130

Eindbalans nettoverplichting toegezegde pensioenregeling 71 25
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5.30.2. Wisselkoers risico

De Groep beheerst haar wisselkoersrisico door het afstemmen van de inkomende en uitgaande kasstromen in 

vreemde munten. De nettopositie betreft gewoonlijk een openstaande positie in USD.

Een stijging of daling van de USD/EUR-koers met 10% zou – gebaseerd op de bepaalde activa en passiva in USD op 

31/12/2007 – een impact hebben op de resultatenrekening van + 34 KEUR (bij een stijging van 10%) of - 34 KEUR 

(bij een daling van 10%).

5.30.3. Prijsrisico

Sinds 2006 neemt Campine posities op de LME loodtermijnmarkt waar het lood op termijn verkoopt door middel 

van termijncontracten. Het doel van deze handeling is het beperken van de schommelingen van Campine’s resultaat 

door de wijzigende loodprijzen.

Ondanks de indekking van een specifi ek risico op een economische manier, voldoen deze afgeleide fi nanciële 

instrumenten niet aan de strikte criteria voor de toepassing van de indekkingregels volgens IAS39. Deze 

instrumenten zijn terug te vinden in de winst- en verliesrekening (zie nota 5.14.1 Derivaten).

Een beweging in 2008 van de loodtermijnkoersen van 10% zou de resultatenrekening beïnvloeden. Het directe 

effect gebaseerd op het onderliggend volume op 31 december 2007 van een prijsdaling van 10% zou + 1 mio EUR 

bedragen of bij een prijsstijging - 1 mio EUR. Deze prijsbeweging zou ook de marge op de voorraad per 

31 december 2007, te realiseren gedurende een periode van 4 maanden na jaareinde, beïnvloeden en wel met een 

hoger bedrag en in tegenovergestelde richting. Zodra de prijzen stabiliseren gedurende een periode, zullen beide 

effecten elkaar grotendeels compenseren.

5.31. Gebeurtenissen na balansdatum
Er waren geen belangrijke gebeurtenissen na het afsluiten van het boekjaar.

5.32. Verbonden partijen
De controlerende aandeelhouder van de Groep is Camhold NV (geïncorporeerd in België).

F.W. Hempel Intermétaux SA (geïncorporeerd in Zwitserland) en AGW Commodity Holdings Ltd (geïncorporeerd in 

Groot-Brittannië) zijn twee andere hoofdaandeelhouders.

71,87% van de aandelen van de vennootschap worden door deze drie vennootschappen als volgt gehouden:

Naam Aantal aandelen % van het aandelenkapitaal

1. Camhold NV 540.213 36,01%

Nijverheidsstraat 2

2340 Beerse

2. F.W. Hempel Intermétaux SA 387.900 25,86%

Rue de la Servette 32

1202 Genève, Zwitserland

3. AGW Commodity Holdings Ltd 150.000 10,00%

10 Roehampton Gate

London SW15 5JS, Groot-Brittannië
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De vennootschap ontving een afschrift van de aanmeldingen van Camhold NV, F.W. Hempel Intermétaux 

SA en AGW Commodity Holdings Ltd. krachtens artikel 74, §6 van de wet van 1 april 2007 op de openbare 

overnameaanbiedingen. Uit de aanmeldingen blijkt dat op 1 september 2007 Camhold NV houder was van 

540.213 aandelen, wat neerkomt op een belang van 36,01%.

F.W. Hempel Intermétaux SA hield op die datum 387.900 aandelen aan en AGW Commodity Holdings Ltd. 

150.000 aandelen, wat neerkomt op een belang van respectievelijk 25,86% en 10% – zijnde samen 

537.900 aandelen of een belang van 35,86% als verbonden vennootschappen.

Camhold NV is de controlerende aandeelhouder van de vennootschap. F.W. Hempel Intermétaux SA en AGW 

Commodity Holdings Ltd. maken beide deel uit van de Hempelgroep.

Transacties tussen de entiteit en haar dochterondernemingen, die verbonden partijen van de entiteit zijn, werden 

geëlimineerd en zijn niet gepresenteerd in deze toelichting. Overzichten van transacties tussen de Groep en andere 

verbonden partijen zijn hieronder vermeld.

5.33. Transacties met verbonden partijen

5.33.1. Handelstransacties

Entiteiten die behoren tot de Groep ondernamen, gedurende de verslagperiode, de volgende handelstransacties 

met verbonden partijen die niet behoren tot de Groep:

Aankopen van antimoonmetaal bij F.W. Hempel Intermétaux SA ten bedrage van 3.722 KEUR.

5.33.2. Andere transacties

Camhold presteerde bepaalde administratieve/management diensten voor de Campine Groep, voor welk een 

managementvergoeding van 120 KEUR (2006: 120 KEUR) werd aangerekend en betaald, zijnde een gepaste 

toewijzing van opgelopen kosten door relevante administratieve afdelingen.

AGW Commodity Holdings presteerde bepaalde administratieve/management diensten voor de Campine Groep, 

voor welk een managementvergoeding van 40 KEUR (2006: 40 KEUR) werd aangerekend en betaald, zijnde een 

gepaste toewijzing van opgelopen kosten door relevante administratieve afdelingen.

5.34. Beloningen voor managers op sleutelposities
De beloning van de directieleden inclusief de vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur met betrekking 

tot de verslagperiode bedraagt 904 KEUR (2006: 870 KEUR).

Niemand van bovenvermelde leden heeft een beloning ontvangen in de vorm van aandelen, aandelenopties of 

andere rechten om aandelen te verwerven, die verband houden met de entiteit of de Groep.

De beloning van directie en managers op sleutelposities is bepaald door het Benoemings- en Remuneratiecomité 

rekening houdend met de performantie van de betrokkenen en de markttrends.

5.35. Goedkeuring voor publicatie van de jaarrekening
De jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur op 26 februari 2008.
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Verslag van de commissaris

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER 
DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2007 GERICHT 
TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
AANDEELHOUDERS

Aan de aandeelhouders

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, 

brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat 

van commissaris dat ons werd toevertrouwd. Dit 

verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde 

jaarrekening evenals de vereiste bijkomende 

vermelding.

Verklaring over de geconsolideerde 
jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de 

geconsolideerde jaarrekening van CAMPINE NV (“de 

vennootschap”) en haar dochterondernemingen 

(samen “de groep”), opgesteld in overeenstemming 

met de International Financial Reporting Standards 

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met 

de in België van toepassing zijnde wettelijke en 

bestuursrechtelijke voorschriften. Deze geconsolideerde 

jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans 

op 31 december 2007, de geconsolideerde winst-en 

verliesrekening, het geconsolideerde mutatieoverzicht 

van het eigen vermogen en het geconsolideerde 

kasstroomoverzicht voor het boekjaar eindigend op 

die datum, alsmede een overzicht van de belangrijkste 

gehanteerde grondslagen voor fi nanciële verslaggeving 

en toelichtingen. Het geconsolideerde balanstotaal 

bedraagt 70.293 (000) EUR en de geconsolideerde 

winst (aandeel van de groep) van het boekjaar 

bedraagt 6.393 (000) EUR. 

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening 

valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van 

bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat onder 

meer: het ontwerpen, implementeren en in stand 

houden van een interne controle met betrekking 

tot het opstellen en de getrouwe weergave van 

de geconsolideerde jaarrekening zodat deze geen 

afwijkingen van materieel belang, als gevolg 

van fraude of van fouten, bevat, het kiezen en 

toepassen van geschikte grondslagen voor fi nanciële 

verslaggeving, en het maken van boekhoudkundige 

ramingen die onder de gegeven omstandigheden 

redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over 

deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te 

brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze 

controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen en volgens de in België geldende 

controlenormen, zoals uitgevaardigd door het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen 

vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en 

uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt 

verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen 

afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Overeenkomstig deze controlenormen, hebben 

wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter 

verkrijging van controle-informatie over de in 

de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 

bedragen en toelichtingen. De selectie van deze 

controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze 

beoordeling welke een inschatting omvat van het 

risico dat de geconsolideerde jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fraude of 

van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting 

houden wij rekening met de bestaande interne 
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controle van de groep met betrekking tot het opstellen 

en de getrouwe weergave van de geconsolideerde 

jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden 

de gepaste werkzaamheden te bepalen maar 

niet om een oordeel over de effectiviteit van 

de interne controle van de groep te geven. Wij 

hebben tevens de gegrondheid van de grondslagen 

voor fi nanciële verslaggeving, de redelijkheid van 

de boekhoudkundige ramingen gemaakt door 

de vennootschap, alsook de voorstelling van de 

geconsolideerde jaarrekening als geheel beoordeeld. 

Ten slotte, hebben wij van de raad van bestuur en van 

de verantwoordelijken van de vennootschap de voor 

onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen 

en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de 

door ons verkregen controle-informatie, een redelijke 

basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel, geeft de geconsolideerde 

jaarrekening een getrouw beeld van de fi nanciële 

toestand van de groep per 31 december 2007, en 

van haar resultaat en kasstromen voor het boekjaar 

eindigend op die datum, in overeenstemming 

met de International Financial Reporting Standards 

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met 

de in België van toepassing zijnde wettelijke en 

bestuursrechtelijke voorschriften.

Bijkomende vermelding

Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerde 

jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van 

de raad van bestuur.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de 

volgende bijkomende vermelding op te nemen die niet 

van aard is om de draagwijdte van onze verklaring over 

de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:

• Het geconsolideerde jaarverslag behandelt de door 

de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met 

de geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons 

echter niet uitspreken over de beschrijving van de 

voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de 

groep wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, 

haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke 

invloed van bepaalde feiten op hun toekomstige 

ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen 

dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare 

inconsistenties vertonen met de informatie waarover 

wij beschikken in het kader van ons mandaat.

Antwerpen, 27 februari 2008

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle
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Ze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Campine NV:

Nijverheidsstaat 2

2340 Beerse

Tel +32 14 60 15 49 

Fax +32 14 60 15 74

e-mail: karin.leysen@campine.be

en terug te vinden op onze website 

www.campine.be onder investor’s relations.

De Commissaris heeft over de statutaire jaarrekening 

van Campine NV een verklaring zonder voorbehoud 

gegeven.

Beknopte jaarrekening van Campine NV

Deze jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die door de wet worden voorzien. 

Ze wordt hier voorgesteld in beknopte vorm. In navolging van de wet zullen het jaarverslag en de jaarrekening, 

inbegrepen de sociale balans van Campine NV, samen met het verslag van de Commissaris worden neergelegd bij 

de Nationale Bank van België.

BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA 2007 2006

VASTE ACTIVA 10.540 9.957

II Immateriële vaste activa 110 143

III Materiële vaste activa 4.368 3.902

IV Financiële vaste activa 6.062 5.912

VLOTTENDE ACTIVA 35.648 30.647

VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 14.584 16.048

VII Vorderingen op ten hoogste één jaar 20.481 13.204

IX Liquide middelen 383 1.149

X Overlopende rekeningen 200 246

TOTAAL DER ACTIVA 46.188 40.604

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 13.734 13.451

I Kapitaal 4.000 4.000

IV Reserves 6.922 6.922

V Overgedragen winst 2.811 2.520

VI Kapitaalsubsidies 1 9

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE 
BELASTINGEN

2.911 3.081

VIII A Voorzieningen voor risico’s en kosten 2.910 3.077

VIII B Uitgestelde belastingen 1 4

SCHULDEN 29.543 24.072

VIII Schulden op meer dan één jaar 2.318 3.433

IX Schulden op ten hoogste één jaar 27.177 20.586

X Overlopende rekeningen 48 53

TOTAAL DER PASSIVA 46.188 40.604

RESULTATENREKENING 2007 2006

I Bedrijfsopbrengsten 67.448 68.589

II Bedrijfskosten -66.717 -66.931

A Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 53.388 54.546

B Diensten en diverse goederen 4.846 4.672

C Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 6.596 6.423

D Afschrijvingen en waardeverminderingen 
op oprichtingskosten, op immateriële en 
materiële vaste activa

1.366 1.127

E Waardeverminderingen op voorraden, 
bestellingen in uitvoering en 
handelsvorderingen

466 158

F Voorzieningen voor risico’s en kosten -166 -171

G Andere bedrijfskosten 222 176

III Bedrijfswinst 730 1.658

IV Financiële opbrengsten 4.196 2.617

V Financiële kosten -1.538 -1.089

VI Winst uit gewone bedrijfsuitoefening, 
voor belasting

3.388 3.186

IX Winst van het boekjaar voor belasting 3.504 3.186

X Belastingen op het resultaat -170 -382

XI Winst van het boekjaar 3.338 2.808

XIII Te bestemmen winst van het boekjaar 3.338 2.808

RESULTAATVERWERKING 2007 2006

A Te bestemmen winstsaldo 5.857 4.560

1 Te bestemmen winst van het boekjaar 3.338 2.808

2 Overgedragen winst van het vorige 
boekjaar

2.520 1.752

D Over te dragen resultaat -2.811 -2.520

F Uit te keren winst -3.047 -2.040
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WAARDERINGSREGELS

De waarderingsregels werden vastgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 28 e.v. van het Koninklijk Bestluit van 
30 januari 2001 m.b.t. de jaarrekening van de ondernemingen.

1 Immateriële vaste activa
Deze activa worden gewaardeerd tegen historische 
aanschaffi ngsprijs.
Deze activa worden lineair afgeschreven over een periode 
van 5 jaar. 
Handelsfonds SPCI aangekocht in BJ 2000 wordt afgeschreven 
over 3 jaar.

2. Materiële vaste activa
Deze activa worden gewaardeerd tegen historische 
aanschaffi ngsprijs. Deze activa worden lineair afgeschreven 
als volgt:

• Industriële, administratieve of commerciële gebouwen 
en woonhuizen: 5%

• Meubilair: 20%
• Sociaal en gezondheidsmateriaal: 20%
• Installaties, machines en uitrusting: 20%
• Rollend materieel: 25%
• Leasing: 20%

Wanneer de boekhoudkundige waarde hoger is dan de 
gebruikswaarde voor de onderneming, wordt overgegaan 
tot aanvullende uitzonderlijke afschrijvingen. Met ingang 
van 01/01/2003 worden de materiële vaste activa pro rata 
temporis afgeschreven.

3. Financiële vaste activa
Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen 
historische aanschaffi ngsprijs met uitzondering van de 
bijkomende kosten. Waardeverminderingen worden geboekt in 
geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding verantwoord 
door de toestand, de rentabiliteit en de vooruitzichten van de 
vennootschap waarin de deelnemingen of de aandelen worden 
aangehouden (in dit geval worden de criteria vermeld op basis 
waarvan de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de 
betrokken vennootschap(pen) worden beoordeeld).
Op de vorderingen die in de fi nanciële activa zijn opgenomen, 
worden waardeverminderingen toegepast indien er voor het 
geheel of een gedeelte van deze vorderingen onzekerheid 
bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag. Borgtochten 
en voorschotten in contanten worden gewaardeerd tegen 
terugbetalingswaarde.
In geval van betwisting kan de raad van bestuur een 
waardevermindering vaststellen.

4. Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op basis van 
aanschaffi ngswaarde, tenzij lagere marktwaarde. 
Grondstoffen worden gewaardeerd op basis van individuele 

aanschaffi ngswaarde (aankoopprijs vermeerderd met 
aankoopkosten). Goederen in bewerking en gereed product 
worden gewaardeerd aan grondstofwaarde vermeerderd 
met de rechtstreekse productiekosten (met uitsluiting 
van onrechtstreekse productiekosten). Voor oude of 
traagroterende voorraden worden de noodzakelijk geachte 
waardeverminderingen geboekt. Vooruitbetalingen op 
voorraden worden gewaardeerd aan aanschaffi ngsprijs.

5. Vorderingen op ten hoogste één jaar
De handelsvorderingen en overige vorderingen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. Er wordt jaarlijks een 
voorziening aangelegd voor twijfelachtige schuldvorderingen 
per specifi ek geval, rekening houdend met de dekking 
door de kredietverzekering. Verder kunnen eveneens 
waardeverminderingen worden toegepast wanneer de 
realisatiewaarde van de vorderingen op balansdatum later is dan 
hun boekwaarde.

6. Geldbeleggingen en liquide middelen
Tegoeden bij fi nanciële instellingen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. Waardeverminderingen worden 
toegepast wanneer de realisatiewaarde op balansdatum lager 
is dan de nominale waarde.

7. Voorzieningen voor risico’s en kosten
Deze worden geïndividualiseerd naargelang de risico’s en 
kosten die ze moeten dekken. De voorzieningen voor risico’s 
en kosten worden aangelegd om alle voorziene risico’s te 
dekken evenals de eventuele verliezen die geleden zijn in 
de loop van het boekjaar en in voorgaande boekjaren. De 
voorzieningen met betrekking tot de vorige boekjaren worden 
jaarlijks herzien en teruggenomen in het resultaat wanneer ze 
overbodig geworden zijn.

8. Schulden op ten hoogste één jaar 
De waarderingsregels voor vorderingen zijn eveneens van 
toepassing op de schulden. 

9. Vreemde valuta
De omrekening van in vreemde valuta uitgedrukte 
bezittingen, schulden en verplichtingen gebeurt op basis van 
de volgende grondslagen:

• vooruitbetalingen op voorraden in vreemde valuta 
worden omgerekend tegen, de transactiekoers

• vorderingen en schulden in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koersen die geldig zijn op de 
balansdatum 

De hieruit voortvloeiende omrekeningsresultaten worden in 
de resultatenrekening geboekt.

10. Overlopende rekeningen
Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Corporate zaken*

Belangrijke gebeurtenissen na de jaarafsluiting

Er waren geen belangrijke gebeurtenissen na het 

afsluiten van het boekjaar.

Gebruik door de vennootschap van fi nanciële 

instrumenten, voor zover deze van betekenis zijn 

voor de beoordeling van haar activa, passiva,haar 

fi nanciële situatie evenals haar resultaat

Sinds 2006, neemt Campine posities op de LME-

loodtermijnmarkt waar het lood op termijn verkoopt 

door middel van termijncontracten. Het doel van deze 

handeling is het beperken van de schommelingen van 

Campine’s resultaat door de wijzigende loodprijzen.

Omstandigheden die in aanzienlijke mate de 

ontwikkeling van het bedrijf kunnen beïnvloeden

Er waren geen omstandigheden die in aanzienlijke 

mate de ontwikkeling van het bedrijf hebben 

beïnvloed.

Onderzoek en ontwikkeling

Er wordt voortdurend aan onderzoek en ontwikkeling 

gedaan ter verbetering van de beheersing van onze 

productieprocessen en de toepasbaarheid van onze 

producten in specifi eke markten. In iedere business 

unit lopen onderzoeksprojecten in samenwerking 

met klanten om tot nieuwe innovatieve producten te 

komen.

Risico’s en onzekerheden

Campine wordt – zoals alle andere bedrijven 

– geconfronteerd met een aantal onzekerheden als gevolg 

van wereldwijde ontwikkelingen. Het management tracht 

deze op een constructieve manier aan te pakken.

Campine besteedt extra aandacht aan: 

• Schommelingen op de grondstoffenmarkten zoals 

energie en metalen;

• Belangrijke ontwikkelingen op gebied van milieu 

en gezondheid/veiligheid inclusief de wetgeving 

met betrekking tot verkoop (REACH) en opslag 

(SEVESO) van chemische producten.

Dividend

De Raad van Bestuur stelt voor om een dividend uit te 

keren van 2 EUR bruto (totaal bedrag van 3 mio EUR), 

vanaf 30 mei 2008 op voorlegging van coupon nr 3.

Commissaris

In 2007 beliep de vergoeding van de commissaris een 

totaal van 59.000 EUR voor de groep. De niet-audit-

diensten in 2007 bedroegen 40.841 EUR en bestaan uit:

• Auditgerelateerde diensten (27.500 EUR)

• Andere controleopdrachten (4.500 EUR)

• Fiscaal advies (8.841 EUR)

Kwijting aan bestuurders en Commissaris

De Raad van Bestuur stelt voor kwijting te geven aan 

alle Bestuurders en aan de Commissaris voor hun 

mandaat in 2007.

Statutaire benoeming

Het mandaat van de Commissaris van Deloitte loopt 

ten einde. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene 

Vergadering der Aandeelhouders voor om het mandaat 

van de Commissaris te vernieuwen voor een periode 

van 3 jaar. Het mandaat zal automatisch, behoudens 

vernieuwing, een einde nemen na afl oop van de jaarlijkse 

Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in 2011.

* Extract uit het offi ciële jaarverslag zoals neergelegd bij de Belgische 

Nationale Bank overeenkomstig Belgisch Wetboek van Vennootschappen.
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Corporate Management & Data

campine

campine

campine

Raad van Bestuur

Friedrich-Wilhelm Hempel
Voorzitter

Aandeelhouder en bestuurder van 

verschillende private vennootschappen 

in Europa 

André Hempel
Bestuurder

Aandeelhouder en bestuurder van 

verschillende private vennootschappen 

in Europa

Richard P. Pearson
Bestuurder

Erkend accountant

Aimé De Witte
Onafhankelijk bestuurder

General Manager, Ecolab bvba 

Patrick De Groote
Onafhankelijk bestuurder

CEO Vitalo Group

Geert Krekel
Gedelegeerd Bestuurder van Campine 

NV en Voorzitter van de Raad van 

Bestuur van Campine Recycling NV

Gedelegeerd Bestuurder

Geert Krekel
Gedelegeerd bestuurder van Campine 

NV en Voorzitter van de Raad van 

Bestuur van Campine Recycling NV

Uitvoerend Management Team

Jan Keuppens
Finance and Administration Manager

Luc Van Wabeeke
General Manager Antimony & Plastics 

Daniel Chéret
General Manager* 

Campine Recycling N.V.

* De offi ciële titel van Daniel Chéret  is 

Gedelegeerd Bestuurder van Campine 

Recycling NV, maar om verwarring met 

de Gedelegeerd Bestuurder van Campine 

NV te voorkomen, verwijzen we naar 

Dhr. Chéret als General Manager Campine 

Recycling.

Bedrijfsgegevens

Sociale zetel
Nijverheidsstraat 2

B-2340 Beerse 

Belgium

+32 14 601 511

Web site
www.campine.be

Symbool
CAM

Commissaris
Deloitte 

Vertegenwoordigd door 

Luc Van Coppenolle

Financiële kalender
2008 algemene vergadering • 

13 mei 2008

Uitkering dividend • 30 mei 2008

Bekendmaking halfjaarlijkse resultaten

laatste week van augustus 2008 

Bekendmaking van 2008 jaarresultaten

laatste week van februari 2009

Investor’s relations
Geert Krekel

geert.krekel@campine.be

Externe relaties
Karin Leysen

karin.leysen@campine.be




