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Tussentijds financieel verslag 30/06/18  
onder IFRS boekhoudnormen  

27/09/18 – 18:00 

 
Verplichting inzake periodieke informatie ten gevolge van de Europese transparantierichtlijnen. 

Verklaring inzake de informatie gegeven in dit tussentijds jaarverslag voor 6 maanden eindigend op 

30/06/18. 

 

 

Hoofdpunten 

 

Tijdens het eerste semester 2018 realiseerde Campine een omzet van 113,8 Mio € (2017: 116,5 Mio €). 

De winst na belastingen bedroeg 4,67 Mio €, (2017: 4,98 Mio €). De lichte daling in verkoop (-2,3%) en 

winst (-6,2%) zijn volledig te wijten aan zeer volatiele, doch lagere loodprijzen in 2018. 

 

“De metaalmarkten waren in 2018 vrij onstabiel door de dreiging van handelsoorlogen” verklaart CEO De 

Vos en voegt toe “Ondanks het feit dat de gemiddelde metaalprijzen gelijkaardig zijn aan die van het 

eerste semester van 2017, kenden de LME loodprijzen in 2018 een neerwaartse trend. Samen met de 

gestegen aankoopprijzen voor oude batterijen, heeft dit op korte termijn een negatief effect op de 

marges”. 

De beschikbaarheid van batterijen is na de zomer verbeterd en bovendien zijn de prijzen dalende. De 

verhoogde capaciteit van de loodhoogoven zal in het 2e semester dan ook ten volle benut worden. Het 

orderboek is voor de 2e jaarhelft is trouwens in beide segmenten goed gevuld, waardoor er positief 

gekeken wordt naar de rest van 2018. 

 

Business Units geherdefinieerd 

 

Campine heeft haar operationele organisatie afgestemd met de markten. 

Deze herindeling sluit ook aan bij de interne managementstructuur zegt De Vos: “De Business Units 

Plastics en Antimoon hebben dezelfde klanten, dikwijls zelfs voor dezelfde toepassingen. Het is dan ook 

logisch deze samen te brengen in één Segment genaamd Specialty Chemicals. 

In mei 2018 werd het nieuwe businessplan aangekondigd waarin Campine ook bevestigde om meer 

andere metalen dan lood te gaan recycleren. “Wat begon als een poging om antimoon uit onze krassen 

en andere industriële afvalstromen te recupereren, leidde tot de extractie, concentratie of herwinning van 

andere metalen. Het metallurgisch proces hiervoor en de betrokken leveranciers en klanten, zijn meer 

verwant met onze loodrecyclage, zodat deze activiteiten perfect onder het Segment Metals Recycling 

vallen” voegt De Vos toe.  

 

Specialty Chemicals omvat alle activiteiten die 

de eindmarkten met chemische producten en 

derivaten beleveren, nl. de productie van 

antimoontrioxide als vlamvertrager, 

polymerisatiekatalysator en pigmentversterker (die 

vroeger onder de BU Antimoon gerapporteerd 

werden) en de productie van de verschillende 

polymeer en plastic masterbatches (die vroeger 

onder de BU Plastics werd gerapporteerd). 

Momenteel omvat het Specialty Chemicals 

Segment de BU’s Antimoon en Plastics. 

Metals Recycling omvat de activiteiten waarin 

metalen uit industriële en post-consumer 

afvalstromen worden gerecupereerd. De 

hoofdactiviteit is de productie van 

loodlegeringen (die vroeger onder de BU Lood 

vielen). Hieraan wordt nu de groeiende 

activiteit toegevoegd van de recyclage van 

andere metalen zoals antimoon en tin (die 

vroeger in de BU Antimoon waren 

geïntegreerd). Het Metals Recycling Segment 

omvat nu de BU’s Lood en Metals Recovery. 

 

De financiële rapportage werd aangepast volgens deze herindeling. 
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Resultaten per Segment 

 

Specialty Chemicals 

 

Marktevolutie en performance 

• De vraag naar vlamvertragers blijft stijgen. Ondanks de druk vanuit de regelgeving blijft 

antimoontrioxide het meest gebruikte en meest efficiënte product in de vlamvertraging voor 

plastics. 

• Het verkoopvolume steeg tot 8.078 mT; vergeleken met 7.855 mT over dezelfde periode in 2017, 

betekent dit een toename van 3%. De vraag blijft sterk voor de rest van het jaar. 

• Het operationeel resultaat verbeterde aanzienlijk tot 2,70 Mio € (tov 1,20 Mio € in 2017), dankzij de 

toegenomen operationele efficiëntie. 

• Campine breidt haar portfolio van plastic masterbatches verder uit met de opstart van een 4e 

menginstallatie. 

 

Meer gedetailleerde informatie vindt u in toelichting 3 Operationele segmenten. 

 

Vooruitzichten 2018 

De vraag naar Campine’s chemische producten blijft sterk. We verwachten dat het Specialty 

Chemicals Segment gedurende het ganse jaar beter zal blijven presteren dan in 2017. 

 

Metals Recycling 

 

Marktevolutie en performance 

• De vraag naar loodproducten blijft hoog en is gelijkaardig aan vorig jaar. Verkoopvolumes lagen 

ongeveer 1.120 mT lager dan het eerste semester van vorig jaar (30.469 mT versus 31.585 mT). 

De reden hiervan was de capaciteitsbeperking van de oude filter. Een volledig nieuw filter(gebouw) 

werd, zoals voorzien, operationeel op 1 augustus en biedt Campine ongeveer 15% bijkomende 

recyclagecapaciteit. 

• De gemiddelde LME loodprijzen tijdens de eerste jaarhelft 2018 waren vergelijkbaar met die van 

het eerste semester 2017. Er waren echter belangrijke verschillen: 2017 begon met relatief lage 

LME loodprijzen rond 1.900 €/mT die nadien stegen. In 2018 startten de LME loodprijzen relatief 

hoog (2.100 €/mT) en daalden gevoelig in het begin van maart tot 1.900 €/mT na president 

Trump’s aankondiging van invoerrechten op metalen. Sindsdien bleven de prijzen sterk 

schommelen en liepen zelfs terug tot 1.700 €/mT in september. 

• Het operationeel resultaat verminderde dan ook tot 6.245 Mio € (2017: 8.897 Mio €). 

• Onze proceskennis om andere metalen - zoals antimoon en tin - te recycleren heeft een meer 

mature fase bereikt en ook de productie-efficiëntie is toegenomen. 

 

Meer gedetailleerde informatie vindt u in toelichting 3 Operationele segmenten. 

 

Vooruitzichten 2018 

De capaciteitstoename zal gradueel ingevuld worden tijdens het 3e kwartaal. We verwachten een 

belangrijke output in het 4e kwartaal om aan de sterke marktvraag te voldoen. Campine verwacht dat 

het Metals Recycling Segment het jaar 2018 zal afsluiten met gelijkaardige of zelfs hogere volumes 

dan 2017. Marges herstellen zich stapsgewijs aangezien gebruikte autobatterijprijzen zich momenteel 

aanpassen aan de lagere LME quoteringen.  
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Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening  

 '000 € Toelichting 30/06/18 30/06/17

Opbrengsten 3 113.806 116.538

Andere bedrijfsopbrengsten 4 1.286 1.758

Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen -93.195 -95.573

Kosten van personeelsbeloningen -7.083 -6.599

Kosten van afschrijvingen -1.260 -1.259

Wijziging van voorziening m.b.t. sanering -                 -350

Andere operationele kosten 4 -6.442 -5.768

Operationeel resultaat 7.112 8.747

Beleggingsinkomsten -                 -                 

Indekkingsresultaten: 11 -124 -690

- Afgesloten indekkingen 150 -14

- Wijziging in open positie -274 -676

Financieringskosten -256 -350

Resultaat voor belastingen 6.732 7.707

Belastingen 5 -2.060 -2.727

Resultaat van de periode 4.672 4.980

Toewijsbaar aan:

Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 4.672 4.980

Minderheidsbelangen -                 -                 

4.672 4.980

RESULTAAT PER AANDEEL (in €) 3,11 3,32

Basis 3,11 3,32

Verwaterd 3,11 3,32

 

 

Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 

 '000 € Toelichting 30/06/18 30/06/17

Resultaat van de periode 4.672 4.980

Andere elementen van het totaalresultaat van de periode:

Elementen die in de toekomst geherklasseerd zullen worden naar de 

winst- of verliesrekening -                 -                 

Elementen die in de toekomst niet geherklasseerd zullen worden 

naar de winst- of verliesrekening (actuariële resultaten van 

pensioenverplichtingen) -                 -                 

Totaalresultaat van de periode 4.672 4.980

Toewijsbaar aan:

Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 4.672 4.980

Minderheidsbelangen -                 -                 
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Verkorte geconsolideerde balans 

 '000 € Toelichting 30/06/18 31/12/17

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 7 8.485 7.386

Immateriële vaste activa 8 182 259

Uitgestelde belastingsactiva 117 153

Geblokkeerde gelden / rekening 275 275

9.059 8.073

Vlottende activa

Voorraad 9 31.221 28.226

Handels- en andere vorderingen 10 / 14 30.512 35.513

Derivaten 11 / 14 -                 213

Uitgestelde belastingsactiva -                 -                 

Geldmiddelen en kasequivalenten 14 650 148

62.383 64.100

TOTAAL ACTIVA 71.442 72.173

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Kapitaal en reserves

Uitgegeven kapitaal 4.000 4.000

Omrekeningsreserves -                 -                 

Overgedragen winsten 24.359 20.582

- Wettelijke reserves 965 965

- Andere reserves en overgedragen resultaten 23.394 19.617

Eigen vermogen toewijsbaar aan houders van de gewone aandelen 

van de moedermaatschappij 28.359 24.582

Totaal eigen vermogen 28.359 24.582

Lange termijnverplichtingen

Verplichtingen i.v.m. vergoedingen na uitdiensttreding 1.271 1.299

Uitgestelde belastingsverplichtingen 67 18

Bankleningen 12 -                 -                 

Financiële leaseverplichtingen -                 -                 

Voorzieningen 15 1.090 1.090

2.428 2.407

Korte termijnverplichtingen

Verplichtingen i.v.m. vergoedingen na uitdiensttreding 97 83

Handels- en andere verplichtingen 13 22.965 20.538

Derivaten 11 132 71

Winstbelastingen 5.350 5.523

Voorschotten op rekening-courant en leningen 12 2.186 5.503

Voorschotten uit factoring 12 9.925 13.466

Voorzieningen -                 -                 

40.655 45.184

Totaal verplichtingen 43.083 47.591

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 71.442 72.173
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 '000 € Toelichting 30/06/18 30/06/17

BEDRIJFSACTIVITEITEN

Resultaat van het boekjaar 4.672 4.980

Aanpassing voor:

Andere baten en lasten (investeringssubsidies) -                 -                 

Beleggingsinkomsten -                 -                 

Andere baten en lasten (indekkingsresultaten)  11 124 690

Financieringskosten 256 350

(Uitgestelde) belastingen in het totaalresultaat 5 2.060 2.727

Kosten van afschrijvingen 1.260 1.259

Winst op verkoop van materiële vaste activa -                 -                 

Wijziging in voorzieningen (incl. pensioenregeling) -14 313

Wijziging in waardevermindering voorraad -266 119

Wijziging in waardevermindering handelsvorderingen 38 -                 

Andere -                 -1 

Operationele kasstroom vóór bewegingen in werkkapitaal 8.130 10.437

Wijziging in voorraden -2.729 3.205

Wijziging in vorderingen 4.963 -6.562 

Wijzigingen in handels- en andere verplichtingen 2.427 -1.323 

Operationele kasstroom 12.791 5.757

Indekkingsresultaten 150 -14 

Betaalde rente -256 -350 

Betaalde winstbelastingen -2.148 -                 

Operationele netto kasstroom 10.537 5.393

INVESTERINGEN

Ontvangen rente -                 -                 

Ontvangen vergoedingen voor vervreemding van materiële vaste 

activa -                 -                 

Aankoop van materiële vaste activa 7 -2.282 -1.379 

Aankoop van immateriële activa 8 -                 -                 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -2.282 -1.379 

FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Betaalde dividenden en tantièmes 6 -895 -                 

Aflossing van leningen 12 -                 -                 

Aflossing van financiële leaseverplichtingen -                 -                 

Toename bankleningen -                 -                 

Wijziging in geblokkeerde gelden -                 -                 

Wijziging in voorschotten in rekening-courant 12 -3.317 -151 

Wijziging in voorschotten m.b.t. factoring 12 -3.541 -3.853 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten -7.753 -4.004 

Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 502 10

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de 

verslagperiode 148 244

Gevolgen van valutakoersverschillen -                 -                 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de 

verslagperiode 650 254

Geldmiddelen en kasequivalenten 650 254
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Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen  

 '000 €

Uitgegeven 

kapitaal

Ingehouden 

winst

Toewijsbaar aan 

houders van gewone 

aandelen van de 

moedermaatschappij Totaal       

Balans per 31 december 2016 4.000 15.187 19.187 19.187

Totaal resultaat van de periode -                 4.980 4.980 4.980

Dividenden en tantièmes (zie toel. 6) -                 -                 -                                  -                 

Balans per 30 juni 2017 4.000 20.167 24.167 24.167

Totaal resultaat van de periode -                 1.915 1.915 1.915

Dividenden en tantièmes (zie toel. 6) -                 -1.500 -1.500 -1.500 

Balans per 31 december 2017 4.000 20.582 24.582 24.582

Totaal resultaat van de periode -                 4.672 4.672 4.672

Dividenden en tantièmes (zie toel. 6) -                 -895 -895 -895 

Balans per 30 juni 2018 4.000 24.359 28.359 28.359  
 

 

Toelichtingen bij het verkort tussentijds geconsolideerd financieel verslag 

1. Grondslagen 

Het verkort tussentijds financieel verslag werd opgesteld op basis van de International Accounting 

Standard (IAS) 34 Interim Financial Reporting, zoals aangenomen door de Europese Unie. 

 

2. Belangrijke waarderingsregels 

In het verkort tussentijds financieel verslag worden dezelfde waarderingsregels, presentatie- en 

berekeningsmethoden gehanteerd als deze gebruikt voor de jaarrekening van de Groep over het 

boekjaar dat eindigde op 31/12/17 met uitzondering van de toepassing van nieuwe internationale 

boekhoudstandaarden die van toepassing zijn geworden vanaf 1 januari 2018: 

• IFRS 9: Financiële Instrumenten. Deze standaard heeft geen materiële impact gehad op de cijfers 

van het huidig boekjaar.  

• IFRS 15: Opbrengsten uit contracten met klanten. Deze standaard heeft geen materiële impact 
gehad op de cijfers van het huidig boekjaar. 

 
Verder werden er bijkomende toelichtingen opgenomen over de opsplitsing van de opbrengsten onder 

toelichting 3. 

 

Voor verdere info over de wijzigingen ten gevolge van IFRS 9 en 15 verwijzen we naar Toelichting 5.2 
in het jaarverslag van 2017 en de bijgewerkte waarderingsregels met betrekking tot financiële 
instrumenten en omzeterkenning in bijlage. 
Campine heeft beide nieuwe standaarden niet retroactief toegepast. De vergelijkende cijfers van 2017 

werden bijgevolg niet aangepast. Er is geen impact op het eigen vermogen op 1/1/2018. 

 

Vanaf 1 januari 2019 wordt ook de nieuwe lease standaard (IFRS 16) van toepassing. Aangezien 

Campine slechts een beperkt aantal operationele leaseovereenkomsten heeft waarbij zij huurder 

(lessee) is, wordt geen materiële impact verwacht van deze standaard. Het management beoordeelt 

momenteel de precieze impact.  

 

Voor het overige zijn er geen standaarden of interpretaties van toepassing geworden sinds 1 januari 

2018 of zullen van toepassing worden waarvan het management een materiële impact op de cijfers 

verwacht.  
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3. Operationele segmenten 

Geografische informatie 

'000 € 30/06/18 % 30/06/17 %

België 4.500 4% 4.281 4%

Duitsland 35.958 32% 45.113 39%

Zwitserland 23.682 21% 18.507 16%

Italië 12.993 11% 13.720 12%

Roemenië 5.033 4% 4.678 4%

Frankrijk 6.825 6% 5.461 5%

Nederland 4.275 4% 3.987 3%

Engeland 1.886 2% 1.749 2%

Rest Europa 7.601 7% 4.223 4%

Noord-Amerika 8.185 7% 9.585 8%

Azië 2.019 2% 2.587 2%

Andere 849 1% 2.647 2%

113.806 100% 116.538 100%  

Er zijn twee klanten binnen de BU Lood die meer dan 10% van de groepsomzet vertegenwoordigen 

(15,91% en 11,36%). 

99% van de omzet van Metals Recycling werd gerealiseerd in Europa (30/06/17: 99%) terwijl 73% van 
de omzet van Specialty Chemicals in Europa werd verwezenlijkt (30/06/17: 67%). 

 

Bedrijfssegmenten 

Campine heeft haar activiteiten heringedeeld volgens de commerciële markten (zie blz 1): 
 
De operationele segmentinformatie werd conform aangepast. Om de vergelijkbaarheid met het vorige 

boekjaar te waarborgen, worden de cijfers over 2017 in dezelfde vorm voorgesteld. 

 

Specialty Chemicals
30/06/18 30/06/17 30/06/18 30/06/17 30/06/18 30/06/17

Omzet in € '000 34.015 31.662 7% 13.573 13.989 -3% 47.588 45.651 4%

BU Antimoon BU Plastics Totaal

 

De omzet van het Specialty Chemicals segment vertegenwoordigt een volume van 8.078 mT (30/6/17: 

7.855 mT). 

 

Metals Recycling
30/06/18 30/06/17 30/06/18 30/06/17 30/06/18 30/06/17

Omzet in € '000 5.334 4.164 28% 68.240 72.232 -6% 73.574 76.396 -4%

BU Metals Recovery BU Lood Totaal

 

De omzet van het Metals Recycling segment vertegenwoordigt een volume van 32.896 mT (30/6/17: 

33.316 mT). 
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Specialty 

Chemicals

Metals 

Recycling

Eliminaties / Niet 

toegewezen Totaal

'000 € 30/06/18 30/06/18 30/06/18 30/06/18

OPBRENGSTEN

Externe verkopen 47.588 66.218 -                        113.806

Inter-business unit verkopen in hetzelfde segment -                 7.356 -7.356 0

Totale opbrengsten 47.588 73.574 -7.356 113.806

RESULTAAT

Operationeel segmentresultaat 2.696 6.245 8.941

Niet-toegewezen kosten -1.829 -1.829

Operationeel resultaat 7.112

Opbrengsten uit investeringen -                 

Indekkingsresultaten -124 -124

Andere baten en lasten -                 

Financiële kosten -256 -256

Resultaat voor belastingen 6.732

Belastingen -2.060 -2.060

Resultaat van de periode 4.672

Specialty 

Chemicals

Metals 

Recycling Niet toegewezen Totaal

 '000 € 30/06/18 30/06/18 30/06/18 30/06/18

ANDERE INFORMATIE

Investeringen in activa 372 1.861 49 2.282

Afschrijvingen / vervreemding 354 698 208 1.260

1.022

BALANS

Activa

Vaste activa 2.372 4.824 1.471 8.667

Uitgestelde belastingsactiva 117 117

Geblokkeerde gelden / rekening 275 275

Voorraad 13.252 16.614 1.355 31.221

Handels- en andere vorderingen 15.172 13.496 1.844 30.512

Derivaten 0

Geldmiddelen en kasequivalenten 650 650

Totaal activa 30.796 35.209 5.437 71.442  

De niet-toegewezen kosten bestaan voornamelijk uit lonen voor algemene diensten, verzekeringen, IT, 

kosten m.b.t. gezondheid, veiligheid en milieu, onderhoud en afschrijving van algemeen vast actief.  
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Specialty 

Chemicals

Metals 

Recycling

Eliminaties / Niet 

toegewezen Totaal

'000 € 30/06/17 30/06/17 30/06/17 30/06/17

OPBRENGSTEN

Externe verkopen 45.651 70.887 -                        116.538

Inter-business unit verkopen in hetzelfde segment -                 5.509 -5.509 0

Totale opbrengsten 45.651 76.396 -5.509 116.538

RESULTAAT

Operationeel segmentresultaat 1.202 8.897 -                        10.099

Niet-toegewezen kosten -1.352 -1.352

Operationeel resultaat 8.747

Opbrengsten uit investeringen -                 

Indekkingsresultaten -690 -690

Andere baten en lasten -                 

Financiële kosten -350 -350

Resultaat voor belastingen 7.707

Belastingen -2.727 -2.727

Resultaat van de periode 4.980

 Specialty 

Chemicals 

 Metals 

Recycling  Niet toegewezen  Totaal 

'000 € 30/06/17 30/06/17 30/06/17 30/06/17

ANDERE INFORMATIE

Investeringen in activa 475 566 337 1.378

Afschrijvingen / vervreemding 351 704 204 1.259

119

BALANS

Activa

Vaste activa 1.906 3.684 1.633 7.223

Uitgestelde belastingsactiva 199 199

Geblokkeerde gelden / rekening 275 275

Voorraad 13.029 12.427 1.525 26.981

Handels- en andere vorderingen 17.036 17.363 810 35.209

Derivaten 31 31

Geldmiddelen en kasequivalenten 254 254

Totaal activa 31.971 33.780 4.421 70.172  

De niet-toegewezen kosten bestaan voornamelijk uit lonen voor algemene diensten, verzekeringen, IT, 

kosten m.b.t. gezondheid, veiligheid en milieu, onderhoud en afschrijving van algemeen vast actief.  

 



 

10 

 

4. Andere operationele kosten en opbrengsten 

 '000 € 30/06/18 30/06/17

ANDERE OPERATIONELE KOSTEN

Bureelkosten & IT 317 330

Erelonen 803 1.065

Verzekeringen 276 229

Uitzendkrachten 201 279

Personeelsgerelateerde kosten 161 180

Afvoerkosten van afval 1.358 915

Reiskosten 119 118

Transportkosten 1.506 1.501

Andere aan-/verkoopkosten 307 308

Waardevermindering handelsvorderingen 38 -                 

Kosten mbt operationele indekking 542 375

Diverse huur 79 72

Bijdrage lidgelden 177 170

Andere belastingen (niet-resultaatgebonden) 107 7

Financiële kosten (andere dan rente) 122 114

Andere 329 105

6.442 5.768  

 

 '000 € 30/06/18 30/06/17

ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Operationele hedge resultaten 46 544

Financiële opbrengsten (andere dan rente) 62 130

Recuperatie afvalmaterialen 923 1.073

Subsidies 237 -                 

Andere 18 11

1.286 1.758  

 

5. Winstbelastingslasten 

 '000 € 30/06/18 30/06/17

Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen -1.975 -2.873

Uitgestelde belastingen -85 146

Belastingslasten van de verslagperiode -2.060 -2.727  

Binnenlandse winstbelastingen zijn berekend tegen een belastingstarief van 29,58 % (30/06/17: 

33,99%) op het verwachte resultaat van de verslagperiode. 

 

6. Dividend uitbetaald gedurende de periode 

Er werd over 2017 een totaaldividend uitgekeerd van € 2,325 mio. In november 2017 werd een 

interimdividend van € 1,5 mio uitbetaald. Het saldo van € 0,825 mio werd uitbetaald in juni 2018. 
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7. Mutatieoverzicht materiële vaste activa 

 '000 €

Terreinen & 

gebouwen

Vaste activa 

in aanbouw

Inrichting & 

uitrusting Totaal

KOSTPRIJS OF WAARDERING

Per 31 december 2017 13.639 119 60.028 73.786

Investeringen -                 1.868 414 2.282

Overdracht -                 -                 -                 -                 

Vervreemdingen -                 -                 -                 -                 

Per 30 juni 2018 13.639 1.987 60.442 76.068

GECUMULEERDE AFSCHRIJVINGEN 

Per 31 december 2017 12.480 -                 53.920 66.400

Afschrijvingslasten van het boekjaar 86 -                 1.097 1.183

Eliminatie als gevolg van vervreemding -                 -                 -                 -                 

Per 30 juni 2018 12.566 -                 55.017 67.583

BOEKWAARDE

Per 31 december 2017 1.159 119 6.108 7.386

Per 30 juni 2018 1.073 1.987 5.425 8.485  

 

8. Mutatieoverzicht immateriële activa 

 '000 €

Patenten, licenties & 

aangekochte software

KOSTPRIJS

Per 31 december 2017 1.722

Toevoegingen -                                       

Per 30 juni 2018 1.722

GECUMULEERDE AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Per 31 december 2017 1.463

Lasten voor het boekjaar 77

Per 30 juni 2018 1.540

BOEKWAARDE

Per 31 december 2017 259

Per 30 juni 2018 182  
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9. Voorraden 

 '000 € 30/06/18 31/12/17

Grondstoffen 10.268 8.539

Goederen in bewerking 6.870 6.702

Gereed product 14.083 12.985

31.221 28.226

 

De voorraad per 30/06/18 bevat 

waardeverminderingen ten belope van 

259 K€ (31/12/17: 487 K€) teneinde de 

voorraad te waarderen aan opbrengstwaarde 

indien die lager is dan de kostprijs. 

 

10. Handels- en andere vorderingen 

 '000 € 30/06/18 31/12/17

Vorderingen als gevolg van de verkoop van goederen 28.920 34.484

Andere vorderingen 1.592 1.029

30.512 35.513  

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

handelsvorderingen voor een bedrag van 1.011 K€ (31/12/17: 973 K€). Deze bijzondere 

waardevermindering werd bepaald op individuele basis. De Raad van Bestuur bevestigt dat de 

boekwaarde van de handels- en andere vorderingen hun reële waarde benadert omdat deze op korte 

termijn lopen. 

 

Van de totale handelsvorderingen t.b.v. 28.920 K€ is 23.959 K€ voorwerp van factoring bij een 

kredietinstelling. Op basis van deze vorderingen stort de kredietinstelling voorschotten op rekening van 

Campine (9.925 K€ per 30/06/18, zie toelichting 12. Bankschulden) en int vervolgens zelf deze 

vorderingen. Het kredietrisico blijft bij Campine welke vervolgens onderdeel uitmaakt van een 

kredietverzekering. 

 

11. Derivaten 

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de nettowijziging van de reële waarde – 

gerealiseerd en niet-gerealiseerd – van de posities op de LME loodtermijnmarkt waar Campine lood en 

tin op termijn verkoopt d.m.v. termijncontracten van -124 K€ opgenomen in de winst- en 

verliesrekening van het eerste semester eindigend op 30/06/18 (30/06/17: -690 K€). 

 '000 €

Reële waarde van de

lopende instrumenten

Onderliggende 

loodvolumes (in mT)

Nettowijziging in reële 

waarde in het resultaat

Per 30 juni 2017 -119 4.565 -690

Per 31 december 2017 142 1.935 -1.057

Per 30 juni 2018 -132 1.900 -124  

De classificatie van de reële waarde (“fair value”) van de hedge instrumenten is niveau 1 

(onaangepaste genoteerde prijzen in een actieve markt voor identieke activa of passiva) in de “fair 

value hierarchy” van IFRS 13. 
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12. Bankschulden (exclusief financiële leaseverplichtingen) 

 '000 € 30/06/18 31/12/17

Bankleningen -                 -                 

Voorschotten in rekening-courant 2.186 5.503

Voorschotten m.b.t. factoring 9.925 13.466

12.111 18.969

AF TE WIKKELEN VERPLICHTINGEN

Voorschotten in rekening-courant 2.186 5.503

Voorschotten m.b.t. factoring 9.925 13.466

12.111 18.969

GEMIDDELD BETAALDE RENTETARIEVEN

Voorschotten in rekening-courant 3,01% 2,72%

Voorschotten m.b.t. factoring 1,62% 1,98%

Bankleningen -                 -                  
 

Bankleningen worden afgesloten tegen vaste rente. Andere verplichtingen (voorschotten in rekening-

courant en voorschotten m.b.t. factoring van 12.111 K€ (31/12/17: 18.969 K€)) worden afgesloten 

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

 

Op 30/06/18 had de Groep 17.939 K€ ongebruikte financieringsfaciliteiten beschikbaar (31/12/17: 

15.304 K€). 

 

In de kredietovereenkomsten met onze bankiers zijn een aantal convenanten opgenomen, op basis 

van eigen vermogen, solvabiliteit en voorraadrotatie. 

Per 30/06/18 werd voldaan aan alle convenanten: 

• Het eigen vermogen (gecorrigeerd voor immateriële vaste activa en uitgestelde belastingen) 

bedroeg 28.127 K€ t.o.v. een vereist minimum van 20.000 K€. 

• De solvabiliteitsratio (39,4 %) voldeed aan de opgelegde ratio van 30 %. 

• Campine voldeed aan de ratio i.v.m. voorraadrotatie. 

 

13. Handelsschulden en overige te betalen posten 

 '000 € 30/06/18 31/12/17

Handelsschulden 19.898 17.726

Andere schulden en overlopende posten 3.067 2.812

22.965 20.538  

Handelsschulden en overige te betalen posten omvatten voornamelijk uitstaande bedragen voor 

handelsaankopen en algemene kosten. De Raad van Bestuur acht dat de boekwaarde van de 

handelsschulden hun reële waarde benadert aangezien deze op korte termijn lopen. Alle 

handelsschulden belopen maximaal 90 dagen (met uitzondering van betwiste zaken), zodat een 

looptijdanalyse niet relevant is. 

 

14. Financiële instrumenten 

De belangrijkste financiële instrumenten van de Groep bestaan uit financiële en commerciële 

vorderingen en schulden, geldbeleggingen, geldmiddelen en kasequivalenten evenals derivaten. 
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Overzicht van de financiële instrumenten op 30/06/18: 

 '000 € Categorie

Boek- 

waarde

Reële 

waarde Niveau

I. Vaste Activa

II. Vlottende Activa

Handels- en overige vorderingen A 30.512 30.512 2                

Geldmiddelen en kasequivalenten B 650 650 2                

Derivaten C -                 -              1                

Totaal financiële instrumenten op het actief 

van de balans 31.162 31.162

I. Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen A -                 -              2                

Overige langlopende verplichtingen A -                 -              2                

Overige financiële verplichtingen C -                 -              2                

II. Kortlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen A 12.111 12.111 2                

Kortlopende handels- en overige schulden A 22.965 22.965 2                

Derivaten C 132 132 1                

Totaal financiële instrumenten op 

het passief van de balans 35.208 35.208  
 

Overzicht van de financiële instrumenten op 31/12/17: 

 '000 € Categorie

Boek- 

waarde

Reële 

waarde Niveau

I. Vaste Activa

II. Vlottende Activa

Handels- en overige vorderingen A 35.513 35.513 2                

Geldmiddelen en kasequivalenten B 148 148 2                

Derivaten C 213 213 1                

Totaal financiële instrumenten op het actief 

van de balans 35.874 35.874

I. Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen A -                 -             2                

Overige langlopende verplichtingen A -                 -             2                

Overige financiële verplichtingen C -                 -             2                

II. Kortlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen A 18.969 18.969 2                

Kortlopende handels- en overige schulden A 20.538 20.538 2                

Derivaten C 71 71 1                

Totaal financiële instrumenten op 

het passief van de balans 39.578 39.578  
 

De categorieën komen overeen met volgende financiële instrumenten: 

A. Financiële activa of passiva (met inbegrip van vorderingen en leningen) tot op de vervaldag 

gehouden aan de geamortiseerde kostprijs. 

B. Geldbeleggingen tot op de vervaldag gehouden aan de geamortiseerde kostprijs. 

C. Activa of passiva, gehouden aan reële waarde via de winst- en verliesrekening. 
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Het geheel der financiële instrumenten van de Groep stemt overeen met de niveaus 1 en 2 in de 

hiërarchie van de reële waardes. De waardering aan reële waarde gebeurt op regelmatige basis. 

• Niveau 1: onaangepaste genoteerde prijzen in een actieve markt voor identieke activa of passiva. 

• Niveau 2: de reële waarde gebaseerd op andere gegevens die, direct of indirect, kunnen 

vastgesteld worden voor de betrokken activa of passiva. 

 

De waarderingstechnieken betreffende de reële waarde van de financiële instrumenten van niveau 2 

zijn de volgende: 

• De reële waarde van de overige financiële activa en passiva van niveau 2 is nagenoeg gelijk aan 

hun boekwaarde: 

o hetzij omdat zij een vervaldag op korte termijn hebben (zoals de handelsvorderingen en  

-schulden), 

o hetzij omdat zij een variabele intrestvoet dragen. 

• Voor de vastrentende schulden werd de reële waarde bepaald met behulp van rentevoeten die 

van toepassing zijn op actieve markten. 

 
 

De hervorming van IAS 39 naar IFRS 9 zal geen materiële impact hebben voor de Groep. Hieronder 
staat de samenvatting van de wijzigingen in de categorieën onder financiële activa en schulden in de 
balans van Campine volgens de omzetting van IAS 39 naar IFRS 9. 
 
Per 01/01/2018

000 EUR IAS 39 categorie IFRS 9 categorie

Vlottende activa

Handels- en overige vorderingen Leningen en vorderingen
Financiële activa tegen 

geamortiseerde kostprijs

Geldmiddelen en kasequivalenten Leningen en vorderingen
Financiële activa tegen 

geamortiseerde kostprijs

Afgeleide financiële instrumenten

Financiële activa tegen reële waarde 

via resultaat (aangehouden voor 

handelsdoeleinden)

Financiële activa verplicht te 

waarderen tegen reële waarde via 

resultaat

Totaal der financiële activa

Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen

Financiële verplichtingen 

[gewaardeerd] tegen geamortiseerde 

kostprijs

Financiële verplichtingen 

[gewaardeerd] tegen 

geamortiseerde kostprijs

Andere langlopende verplichtingen

Financiële verplichtingen 

[gewaardeerd] tegen geamortiseerde 

kostprijs

Financiële verplichtingen 

[gewaardeerd] tegen 

geamortiseerde kostprijs

Andere financiële verplichtingen

Financiële verplichtingen 

[gewaardeerd] tegen geamortiseerde 

kostprijs

Financiële verplichtingen 

[gewaardeerd] tegen 

geamortiseerde kostprijs

Kortlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen

Financiële verplichtingen 

[gewaardeerd] tegen geamortiseerde 

kostprijs

Financiële verplichtingen 

[gewaardeerd] tegen 

geamortiseerde kostprijs

Handels- en overige schulden

Financiële verplichtingen 

[gewaardeerd] tegen geamortiseerde 

kostprijs

Financiële verplichtingen 

[gewaardeerd] tegen 

geamortiseerde kostprijs

Afgeleide financiële instrumenten

Financiële verplichtingen tegen reële 

waarde via resultaat (aangehouden 

voor handelsdoeleinden)

Financiële verplichtingen tegen 

reële waarde via resultaat 

(aangehouden voor 

handelsdoeleinden)

Totaal der financiële schulden  
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15. Voorzieningen 

Per 30/06/18 bedroegen de provisies 1.090 K€ (31/12/17: 1.090 K€). Deze hebben vooral betrekking 

op de bodemsaneringsverplichting op en rond de site van de Groep en deze werden in 

overeenstemming met de vereisten van de OVAM door een onafhankelijk studiebureau bepaald. 

 

16. Transacties met verbonden partijen 

Alle transacties met verbonden partijen worden op zakelijke basis gevoerd en conform alle wettelijke 

bepalingen en het Corporate Governance Charter. 

 

Handelstransacties 

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

handelstransacties met verbonden partijen die niet behoren tot de Groep: 

• Aankopen loodafvallen bij Hempel Legierungsmetalle GmbH voor 516 K€ (30/06/17: 1.112 K€). 

 

Andere transacties 

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

welk een managementvergoeding van 9 K€ (30/06/17: 9 K€) werd aangerekend en betaald, zijnde een 

gepaste toewijzing van opgelopen kosten door relevante administratieve afdelingen. 

 

Door onderstaande vennootschappen werd er een doorrekening gedaan van personeels- en IT-kosten 

aan de Campine Groep: 

• F.W. Hempel Metallurgical: 155 K€ (30/06/17: 163 K€). 

• F.W. Hempel & Co Erze und Metalle: 64 K€ (30/06/17: 88 K€). 

 

Door de Campine Groep werd er een doorrekening gedaan van personeels- en IT-kosten aan: 

• F.W. Hempel & Co Erze und Metalle: 8 K€ (30/06/17: 0 K€). 

 

17. 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.  

 

De belangrijkste risico’s en onzekerheden inherent aan de sector 

Campine besteedt extra aandacht aan de bedrijfsrisico’s gerelateerd en inherent aan de sector:  

• Schommelingen van de grondstoffen- en de metaalprijzen. Prijzen schommelen als gevolg van 

wijzigende vraag en/of aanbod van grondstoffen en eindproducten maar ook door loutere 

speculatie; 

• Schommelingen in beschikbaarheid en kostprijs van energie; 

• Wijzigingen in regelgeving (zowel Vlaamse, Belgische, Europese als mondiale) op gebied van 

milieu en gezondheid/veiligheid inclusief de wetgeving met betrekking tot verkoop (REACH) en 

opslag (SEVESO) van chemische producten;  

• Marktrisico’s omvatten: interestrisico, wisselkoersrisico, prijsrisico en kredietrisico. 

 

18. Belangrijke gebeurtenissen na de tussentijdse jaarafsluiting 

De hoorzitting voor het Gerecht van de Europese Unie (de Groep tekende beroep aan tegen de boete 

opgelegd door de EC in 2017) vindt plaats op 21 november 2018. 

 

Tussen 30/06/18 en het tijdstip waarop deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten 

voor publicatie werden vrijgegeven, hebben zich geen andere belangrijke gebeurtenissen voorgedaan. 
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19. Verklaring over het getrouw beeld 

De Raad van Bestuur verklaart dat voor zover hen bekend: 

• De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden afgesloten op 

30/06/18 een getrouw beeld geven van de financiële positie, de financiële prestaties en de 

kasstromen van Campine nv, inclusief haar geconsolideerde dochteronderneming (genoemd: “de 

Groep”). 

• Het tussentijds jaarverslag voor de zes maanden afgesloten op 30/06/18 een getrouw overzicht 

geeft van de door de wet vereiste inlichtingen en overeenstemt met de verkorte tussentijdse 

geconsolideerde financiële staten. 

 

20. Goedkeuring van het tussentijds financieel verslag 

Het tussentijds financieel verslag werd goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur van 

25/09/18. 

 

 

 

 

Deze informatie is ook beschikbaar in het Engels. Enkel de Nederlandstalige versie is de officiële 

versie. De Engelstalige versie is een vertaling van de originele Nederlandstalige versie. 

 

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen, (tel. nr. +32 14 60 15 49, email: 

Karin.Leysen@campine.be). 
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Bijlage: Nieuwe grondslagen voor financiële verslaggeving  

IFRS 9 Financiële instrumenten (zoals herzien in 2014) 

(Van toepassing voor alle boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018) 

 

In juli 2014 finaliseerde de IASB de hervorming van de beginselen voor de financiële verslaggeving 
over financiële instrumenten en publiceerde IFRS 9 (zoals herzien in 2014), welke de vereisten bevat 
voor a) de classificatie en waardering van financiële activa en financiële verplichtingen, b) de 
bijzondere waardeverminderingsverliezen, en c) hedge accounting. IFRS 9 (zoals herzien in 2014) 
vervangt IAS 39 Financiële Instrumenten : Opname en waardering van financiële instrumenten vanaf 
het boekjaar 2018. 

De Groep heeft ervoor gekozen om de cijfers van de vergelijkende periode 2017 niet aan te passen 
voor de impact van IFRS 9. 

 

Classificatie en waardering van financiële activa 

Financiële activa en financiële verplichtingen worden erkend wanneer een groepsentiteit partij wordt bij 
de contractuele bepalingen van het financiële instrument.  

Financiële activa en financiële verplichtingen worden initieel gewaardeerd aan reële waarde. 
Transactiekosten die rechtstreeks toegewezen kunnen worden aan de verwerving of uitgifte van 
financiële activa en financiële verplichtingen (andere dan de financiële activa en passiva gewaardeerd 
tegen reële waarde via resultaat) worden toegevoegd aan of in mindering gebracht van de reële 
waarde van de financiële vaste activa of financiële verplichtingen bij de initiële opname. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van financiële activa of financiële 
passiva tegen reële waarde gewaardeerd tegen reële waarde via resultaat worden onmiddellijk erkend 
in de winst- en verliesrekening. 

De datum van eerste toepassing (dat wil zeggen de datum waarop de Groep haar bestaande financiële 
activa en financiële verplichtingen heeft beoordeeld in termen van de vereisten van IFRS 9) is 1 januari 
2018. Bijgevolg past de Groep de vereisten van IFRS 9 toe op de instrumenten die zijn opgenomen in 
de balans per 1 januari 2018, en past het de vereisten van IFRS 9 niet toe op de instrumenten die niet 
langer zijn opgenomen in de balans per 1 januari 2018. 

Het management van de Groep heeft de bestaande financiële activa en verplichtingen van de Groep 
per 1 januari 2018 geanalyseerd en beoordeeld op basis van de feiten en omstandigheden die op die 
datum bestonden, en heeft besloten dat bij de eerste toepassing van IFRS 9 de financiële activa die 
onder IAS 39 in de categorie "Leningen en Vorderingen " werden geclassificeerd, zoals 
handelsvorderingen, geldmiddelen en kasequivalenten, worden geclassificeerd en gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs onder IFRS 9. 

Schuldinstrumenten die aan de volgende voorwaarden voldoen, worden vervolgens gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs: 

• Het financiële actiefbestanddeel wordt aangehouden binnen een bedrijfsmodel waarvan het doel 
erin bestaat om de contractuele kasstromen te innen, en 

• De contractuele bepalingen van het actiefbestanddeel leiden op specifieke data tot kasstromen die 
enkel de terugbetaling van de hoofdsom en interesten op de uitstaande hoofdsom betreffen. 

De effectieve rentemethode is een methode om de geamortiseerde kostprijs van een schuldinstrument 
te berekenen en om de rentebaten toe te wijzen aan de relevante periode. 

De geamortiseerde kostprijs van een financieel actiefbestanddeel is het bedrag waaraan het 
actiefbestanddeel bij de eerste opname in de balans wordt gewaardeerd, verminderd met de 
hoofdsomaflossingen en vermeerderd met de volgens de effectieve rentemethode bepaalde 
cumulatieve amortisatie van het eventuele verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag, 
en, voor financiële activa, aangepast voor een eventuele voorziening voor verliezen. Anderzijds is de 
bruto boekwaarde van een financieel actiefbestanddeel de geamortiseerde kostprijs van een financieel 
actiefbestanddeel voor een eventuele voorziening voor verliezen. 

De classificatie en waardering van financiële verplichtingen van de Groep werd niet gewijzigd door de 
vereisten van IFRS 9. 

Alle financiële verplichtingen van de Groep worden bijgevolg gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs door toepassing van de effectieve rentemethode. 
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Waardevermindering van financiële activa 

Met betrekking tot de waardevermindering van financiële activa vereist IFRS 9 een model gebaseerd 
op verwachte kredietverliezen (‘expected credit loss’-model), in tegenstelling tot het model dat uitgaat 
van opgelopen kredietverliezen (‘incurred loss’-model) onder IAS 39. Het model gebaseerd op 
verwachte kredietverliezen vereist dat de Groep op elke verslagdatum de verwachte kredietverliezen 
en veranderingen in die verwachte kredietverliezen opneemt, om wijzigingen in het kredietrisico sinds 
de eerste opname weer te geven. 

In het bijzonder vereist IFRS 9 dat de Groep een voorziening boekt voor verwachte kredietverliezen op 
handelsvorderingen en geldmiddelen en kasequivalenten. 

Het bedrag van de verwachte kredietverliezen wordt op elke verslagdatum geactualiseerd om 
veranderingen in het kredietrisico sinds de eerste opname van het respectievelijke financiële 
instrument weer te geven. 

IFRS 9 biedt een vereenvoudigde methode voor het vaststellen van de voorziening als een bedrag dat 
gelijk is aan de verwachte kredietverliezen voor handelsvorderingen zonder een significante 
financieringscomponent (korte termijn handelsvorderingen). De verwachte kredietverliezen op deze 
financiële activa worden geraamd aan de hand van een voorzieningsmatrix die gebaseerd is op de 
historische kredietverliezen van de Groep, aangepast aan factoren die eigen zijn aan de leningnemer, 
voor de algemene economische omstandigheden en een beoordeling van zowel de actuele als de 
voorspelde ontwikkeling van de omstandigheden op de verslagdatum, rekening houdend met de 
tijdwaarde van geld indien van toepassing. 

Bovendien worden ook alle banksaldi op de verslagdatum beoordeeld voor verwachte kredietverliezen. 

 

Definitie van wanbetaling 

De Groep beschouwt voor interne risico management doeleinden dat volgende gevallen een risico van 
wanbetaling inhouden, aangezien historische ervaring aantoont dat vorderingen die aan een van de 
volgende criteria voldoen doorgaans niet realiseerbaar zijn: 

• Wanneer er sprake is van een schending van financiële convenanten door de tegenpartij; of 

• Wanneer intern ontwikkelde informatie of informatie verkregen van externe partijen aantonen dat 
het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zijn schuldeisers, waaronder de Groep, volledig zal betalen 
(zonder rekening te houden met enig onderpand van de Groep). 

Ongeacht bovenstaande analyse, beschouwt de Groep dat er sprake is van wanbetaling van zodra een 
financieel actiefbestanddeel meer dan 90 dagen vervallen is, tenzij de Groep over redelijke en 
gefundeerde informatie beschikt die aantoont dat een wanbetalingscriterium met een ruimere 
achterstandstermijn passender is. 
 

Financieel actiefbestanddeel met verminderde kredietwaardigheid 

Een financieel actiefbestanddeel heeft een verminderde kredietwaardigheid wanneer er zich één of 
meer gebeurtenissen hebben voorgedaan die een negatief effect op de geschatte toekomstige 
kasstromen van dat financiële actiefbestanddeel sorteren. Aanwijzingen dat een financieel 
actiefbestanddeel een verminderde kredietwaardigheid heeft, omvatten waarneembare gegevens over 
de volgende gebeurtenissen: 

• Significante financiële problemen van de emittent of leningnemer; 

• Een contractbreuk, zoals een wanbetaling of een gebeurtenis waardoor het financiële 
actiefbestanddeel achterstallig is; 

• Een concessie die de leninggever(s) van de leningnemer om economische of contractuele 
redenen wegens financiële problemen van de leningnemer aan de leningnemer heeft (hebben) 
verleend en die de leninggever(s) anders niet zou(den) overwegen;  

• Waarschijnlijkheid van faillissement of van een andere financiële reorganisatie van de 
leningnemer; 

• Het wegvallen van een actieve markt voor dat financiële actiefbestanddeel vanwege financiële 
moeilijkheden. 
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Afschrijvingsbeleid 

De Groep schrijft een financieel actiefbestanddeel af wanneer er informatie bestaat die aangeeft dat de 
tegenpartij in ernstige financiële moeilijkheden verkeert en wanneer er geen realistische verwachting 
op beterschap is, bijvoorbeeld wanneer de tegenpartij wordt geliquideerd of zich in een 
faillissementsprocedure bevindt, of in het geval van handelsvorderingen, wanneer de bedragen meer 
dan twee jaar vervallen zijn, naargelang welke situatie zich eerder voordoet. Afgewaardeerde financiële 
activa kunnen echter nog steeds onderworpen worden aan de invorderingsprocedures van de Groep, 
waar nodig rekening houdende met juridisch advies. Alle uitgevoerde terugvorderingen worden 
opgenomen in de winst- en verliesrekening. 

 

Afgeleide financiële instrumenten 

De Groep maakt gebruik van verschillende afgeleide financiële instrumenten om blootstelling aan het 
prijsrisico van grondstoffen te beheersen. 

Derivaten worden initieel opgenomen tegen de reële waarde op de datum waarop de 
derivatencontracten worden afgesloten en worden vervolgens aan het einde van elke verslagperiode 
geherwaardeerd naar hun reële waarde. De winst of het verlies van deze herwaardering wordt 
onmiddellijk in de resultatenrekening opgenomen, tenzij het derivaat aangewezen wordt en effectief is 
als afdekkingsinstrument, in welk geval de timing van de opname in de winst- en verliesrekening 
afhankelijk is van de aard van de afdekkingsrelatie. 

 

 

 

IFRS 15 – Opbrengsten van contracten met klanten  

 
Op basis van IFRS 15 is een vijfstappenmodel ontwikkeld voor de verantwoording van opbrengsten die 
voortvloeien uit contracten met klanten:  

• Identificering van het contract  

• Identificering van de prestatieverplichtingen  

• Bepaling van de transactieprijs  

• Toewijzing van de transactieprijs aan de prestatieverplichtingen  

• Opneming van de opbrengsten wanneer of als de Groep aan een prestatieverplichting heeft 
voldaan  

 
Conform IFRS 15 worden opbrengsten opgenomen voor het bedrag van de vergoeding waarop een 
entiteit verwacht recht te hebben in ruil voor de overdracht van goederen of diensten aan een klant.  
 
Aard van de verkooptransacties: De Groep is actief in de metaalsector en dus bevatten contracten met 
klanten in het algemeen de verkoop van deze metaalhoudende producten, die gekwalificeerd worden 
als onderscheiden prestatieverplichtingen. Aanvullende diensten, zoals transport, worden niet geacht 
materieel van aard te zijn. Bijgevolg vindt de erkenning van de opbrengsten plaats op het moment dat 
de controle over de goederen aan de klant werd overgedragen, in het algemeen bij levering van deze 
goederen en rekening houdende met de gehanteerde incoterm regels.  
 
De Groep heeft geen transacties en/of contracten afgesloten die volumekortingen, handelskortingen, 
(aanvullende) diensten, klantenservice of gebundelde verkoopcontracten van materiële aard hebben.  
 
Campine werkt met eigen verkooppersoneel voor de meeste verkopen in Europa en met distributeuren 
en agenten in de rest van de wereld. 
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Verslag inzake de beoordeling van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor 

de zes maanden eindigend op 30 juni 2018 

Verslag inzake de beoordeling van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Campine 
NV voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2018 
In het kader van ons mandaat van commissaris, brengen wij u verslag uit over de geconsolideerde 
tussentijdse financiële informatie. Deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie omvat de 
verkorte geconsolideerde balans op 30 juni 2018, de verkorte geconsolideerde winst- en 
verliesrekening, het verkorte geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat, het verkorte 
geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het verkorte geconsolideerde 
kasstroomoverzicht voor de zes maanden eindigend op die datum, alsmede selectieve toelichtingen 1 
tot 20. 

Verslag over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie 

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van 
Campine NV (“de vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de groep”), opgesteld in 
overeenstemming met de internationale standaard IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” 
zoals aanvaard door de Europese Unie. 
De totale activa in de verkorte geconsolideerde balans bedragen 71 442 (000) EUR en de 
geconsolideerde winst (aandeel van de groep) van de periode bedraagt 4 672 (000) EUR. 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze 
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met de internationale 
standaard IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de Europese Unie. 
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de geconsolideerde tussentijdse financiële 
informatie te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling. 

Reikwijdte van de beoordeling 

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISRE 2410, 
“Beoordeling van tussentijdse financiële informatie”, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de 
entiteit. Een dergelijke beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om 
inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor financiën en boekhoudkundige 
aangelegenheden, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere 
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van 
een overeenkomstig de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing) 
uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat 
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een 
controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking over 
de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie. 

Conclusie 

Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, kwamen er geen feiten onder onze aandacht 
welke ons doen geloven dat de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Campine NV 
niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld overeenkomstig de internationale standaard IAS 34, 
“Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de Europese Unie. 
 
Antwerpen, 26 september 2018 
 
De commissaris 
 
DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle 


