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Tussentijds financieel verslag 

30/06/08  
onder IFRS boekhoudnormen 

 
Verplichting inzake periodieke informatie ten gevol ge van de Europese 
transparantierichtlijnen 
 
Verklaring met betrekking tot de informatie gegeven  in dit tussentijds jaarverslag 
voor 6 maanden eindigend op 30 juni 2008 

De Raad van Bestuur verklaart dat voor zover hen bekend 
- De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden afgesloten 

op 30 juni 2008 een getrouw beeld geven van de financiële positie, de financiële prestaties en 
de kasstromen van Campine NV, inclusief haar geconsolideerde dochterondernemingen 
(hierna: “de Groep”). 

- Het tussentijds jaarverslag voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2008 een getrouw 
overzicht geeft van de door de wet vereiste inlichtingen en overeenstemt met de verkorte 
tussentijdse geconsolideerde financiële staten. 
 

Kerncijfers en bespreking resultaten over het eerst e halfjaar 

in '000 EUR 30/06/2008 30/06/2007
Opbrengsten uit gewone bedrijfsvoering 63.529      62.577      
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 1.650        5.785        
Netto financieel resultaat 2.065        3.004 -       
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na netto financieel resultaat 3.715        2.781        
Belastingen 1.092 -       880 -          
Resultaat van de periode 2.623        1.901        
Aandeel van de groep in het resultaat van de periode 2.623        1.901        
Aantal personeelsleden 172           170           

Netto resultaat per aandeel (in EUR) (1.500.000 aan delen) 30/06/2008 30/06/2007
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2,48                  1,85   
Aandeel van de groep in het resultaat van de periode 1,75                  1,27   

Kerncijfers Campine geconsolideerd (IFRS)

 
 
♦ Gedurende het eerste semester 2008 realiseerde de Groep Campine een omzet van 63,53 Mio 

EUR ten opzichte van 62,58 Mio EUR in 2007 (+1 %). 

♦ Het operationele resultaat bedroeg 1,65 Mio EUR (5,79 Mio EUR in 2007) (-72 %). 
De daling is gedeeltelijk te wijten aan de lagere marges in alle BU’s als gevolg van de 
voortdurend zwakke USD en verminderde marges op de fysieke loodleveringen aangezien de 
prijzen in 2008 daalden, vergeleken met een sterke stijging in het eerste semester van 2007. 
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♦ Het netto financiële resultaat vertegenwoordigt een winst van 2,07 Mio EUR (verlies van 3,00 
Mio EUR in 2007) dankzij het loodindekkingsresultaat van 2,49 Mio EUR (verlies van 2,6 Mio 
EUR in 2007).  
De resterende financiële kosten bleven quasi gelijk aan die van 2007. 

♦ Batterijontvangsthal: De vloer van de nieuwe hal, gebouwd om de capaciteit te verhogen en om 
de milieustandaarden van de recyclage van gebruikte batterijen te verbeteren, werd hersteld en 
de hal kwam op 1 augustus 2008 terug in dienst. 
De juridische acties om de directe en indirecte gevolgschade te verhalen, zijn lopende en een 
uitzonderlijke waardevermindering ten belope van 0,39 Mio werd al geboekt in 2007. 

♦ De winst na belastingen komt uit op 2,62 Mio EUR, in vergelijking met 1,90 Mio EUR in 2007 
(+38 %). 

♦ De resultaten per Business Unit:  

♦ Campine Recycling: Ondanks een terugval van de automobielsector konden we ons 
volume verhogen tot 22.085 mT (20.952 mT in 2007) (+5 %). De omzet beliep 32,68 mio 
EUR (25,49 mio EUR in 2007) (+28%). 
De LME loodprijzen begonnen het jaar 2008 met een gemiddeld maandniveau in januari van 
2.608 USD/mT of 1.772 EUR/mT – komende van een hoogtepunt in oktober 2007 van 3.719 
USD/mT of 2.615 EUR/mT. Na een korte stijging in februari met een piek rond 3.400 
USD/mT, daalden de LME-loodprijzen gestaag tot een dieptepunt van 1.735 USD/mT in juni. 
Deze scherpe daling werd slechts gedeeltelijk overgenomen door de grondstofprijzen zodat 
de marges verder kunnen dalen. De gemiddelde verkoopprijzen van de eerste helft 2008 
lagen evenwel nog aanzienlijk hoger dan deze van de vergelijkbare periode in 2007. 
De relatief hoge grondstoffenvoorraad per 31-12-07, opgebouwd tegen de hoge marktprijzen 
in 2007 tov de huidige marktprijzen, is volledig verkocht en het voorraadmanagement werd 
gestroomlijnd wat resulteert in lagere voorraadniveaus. 
Echter de recente daling van het globale prijsniveau heeft – gecombineerd met de historisch 
lage USD – een negatieve weerslag op de marges en dus ook het resultaat van het eerste 
semester 2008. Aan de andere kant heeft de loodindekkingspositie dit aanzienlijk 
gecompenseerd. 
Op 30 juni 2008 bedroeg de openstaande indekkingspositie 4.000 mT, vergeleken met 5.700 
mT op 31 december 2007. Aangezien onze voorraden afnamen, kon ook onze 
indekkingspositie verlaagd worden. Op 30 juni 2008 bedroeg de gemiddelde hedgeprijs op 
de openstaande positie 2.169 USD/mT, ten opzichte van 2.767 USD/mT op 31 december 
2007.  

♦ Antimoon : Ondanks de zwakke USD en sterke Aziatische concurrentie, slaagden we erin 
om bijna hetzelfde volume te verkopen als in het voorgaande jaar. Niettegenstaande daalde 
de omzet met bijna 11 % tot 22,98 Mio EUR (25,74 Mio EUR in 2007) omdat de gemiddelde 
verkoopprijzen in EUR per ton daalden met 8%. 
De zwakke USD blijft drukken op de marges van een aantal van onze producten. De 
waardedaling van de USD tov de EUR deed immers de stijging van de verkoopprijzen in 
USD teniet. 

♦ Plastics : De omzet van de Plasticverkopen daalde tot 8,13 Mio EUR (9,92 Mio in 2007)  
(-11 %). Een volumedaling tot 2.524 mT (2.910 mT in 2007) (-13 %) kon gecompenseerd 
worden door betere marges zodat de contributie van Plastics op hetzelfde peil bleef als vorig 
jaar. 
Bovendien hebben enkele projecten zich niet zo snel ontwikkeld als we gepland hadden, 
waardoor we langer dan verwacht moeten wachten op de valorisatie van onze inspanningen. 
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Vooruitzichten 2008 

Het resultaat op korte termijn is afhankelijk van de evolutie van de metaalprijzen en wisselkoersen. 
Gebaseerd op de huidige prijsniveaus, verwachten we een redelijk resultaat. 

♦ Campine Recycling: We verwachten dat de loodprijzen niet meer zullen pieken zoals in 2007, 
hoewel korte termijnschommelingen sterk kunnen zijn. Niettemin verwachten we dat we in 
onze positie kunnen inspelen op de marktevoluties op de middellange termijn zodat volumes 
het jaarbudget en het niveau van 2007 zullen bereiken. Met de huidige prijsniveaus kan een 
goed resultaat verwacht worden. 

♦ Antimoon: Antimoonprijzen in USD zijn recent aanzienlijk gestegen en kunnen ook 
schommelen. De huidige economische uitdagingen kunnen leiden tot lagere volumes die 
gecompenseerd kunnen worden door hogere prijzen en marges. 

♦ Plastics : We hebben onze business development inspannningen verhoogd om sneller 
resultaten te behalen met de lopende projecten. 

 

Nota: Volledigheidshalve melden we dat tov het persbericht met de halfjaarresultaten 2007, het resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering 185.000 EUR minder bedraagt ten voordele van het netto financieel resultaat dat 185.000 EUR meer 
bedraagt. Reden hiervan is dat dit bedrag – dat wisselkoersen betreft – vorig jaar geboekt werd als financieel resultaat 
ipv als resultaat uit gewone bedrijfsvoering.  
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Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 

 '000 EUR Toelichting 30/06/2008 30/06/2007
Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Opbrengsten 63.529             62.578             

Andere bedrijfsopbrengsten 220                  186                  
Wijzigingen in voorraad gereed product en 
goederen in bewerking 1.584 -              1.406               
Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen 48.868 -            46.988 -            
Kosten van personeelsbeloningen 5.730 -              5.605 -              
Kosten van afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen 1.504 -              1.252 -              
Kosten  mbt provisie sanering -                    -                    
Andere operationele kosten 4.413 -              4.540 -              

Operationele winst 1.650               5.785               
Beleggingsinkomsten 2                      1                      
Indekkingsresultaten 2.491               2.603 -              
Andere baten en lasten -                    -                    
Financieringskosten 428 -                 402 -                 

Winst voor belastingen 3.715               2.781               
Belastingen 1.092 -              880 -                 

Winst van het boekjaar uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 2.623               1.901               

Resultaat van het boekjaar 2.623               1.901               

Toewijsbaar aan:
Houders van gewone aandelen van de 
moedermaatschappij 2.623               1.901               
Minderheidsbelangen -                    -                    

2.623               1.901               

Winst per aandeel  ( in Euro) 1,75                 1,27                 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Basis 1,75                 1,27                 
Verwaterd -                    -                     
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Verkorte geconsolideerde balans 

 '000 EUR Toelichting 30/06/2008  31/12/2007
ACTIEF

Vaste activa
Materiële vaste activa 10.845             11.257             
Immateriële activa 137                  110                  
Geblokkeerde gelden/rekening 283                  283                  

11.265             11.650             

Vlottende activa
Voorraad 20.275             35.505             
Handels- en andere vorderingen 17.204             21.327             
Derivaten 897                  904                  
Geldmiddelen en kasequivalenten 4.494               907                  

42.870             58.643             

TOTAAL ACTIVA 54.135             70.293             

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Kapitaal en reserves
Uitgegeven kapitaal 4.000               4.000               
Omrekeningsreserves -                    -                    
Overgedragen winsten 19.282             19.706             
Eigen vermogen toewijsbaar aan houders van de 
gewone aandelen van de moedermaatschappij 23.282             23.706             

Totaal eigen vermogen 23.282             23.706             

Lange termijnverplichtingen
Verplichtingen i.v.m. vergoedingen na 
uitdiensttreding 971                  1.040               
Uitgestelde belastingverplichtingen 1.052               878                  
Bankleningen 6.643               2.294               
Financiële leaseverplichtingen -                    24                    
Voorzieningen 4.820               4.820               

13.486             9.056               

Korte termijnverplichtingen
Verplichtingen i.v.m. vergoedingen na 
uitdiensttreding 215                  239                  
Handels- en andere verplichtingen 10.998             18.820             
Derivaten -                    -                    
Winstbelastingen 2.300               1.720               
Financiële leaseverplichtingen 135                  222                  
Voorschotten op rekening-courant en leningen 3.412               16.223             
Voorzieningen 307                  307                  

17.367             37.531             

TOTAAL VERPLICHTINGEN 30.853             46.587             

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN 
VERPLICHTINGEN 54.135             70.293              
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 

Toelich- 
ting 30/06/2008 30/06/2007

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Resultaat van het boekjaar 2.623         1.901         

Aanpassing voor:
Andere baten en lasten (investeringssubsidies) 7 -               7 -               
Investeringsinkomsten 2 -               1 -               
Andere baten en lasten   2.491 -        2.603         
Financiële kosten 428            402            
Belastingslasten 1.092         880            
Afschrijving van materiële vaste activa 1.504         1.252         
Bijzondere waardeverminderingen op immateriële activa -              -              
Winst op verkoop van materiële vaste activa -              -              
Wijziging in voorzieningen (incl. pensioenregeling) 93 -             30              
Andere 9                13              

Operationele kasstroom vóór bewegingen in werkkapitaal 3.063         7.073         

Wijziging in voorraden 15.230       2.057 -        
Wijziging in reële waarde derivaten 4.123         1.755 -        
Wijzigingen in handels- en andere verplichtingen 7.822 -        1.485         

Operationele kasstroom 14.594       4.746         

Indekkingsresultaten 2.491         2.603 -        
Wijziging in reële waarde van indekkingscontracten 7                1.179         
Betaalde rente 428 -           402 -           
Betaalde winstbelastingen 338 -           508 -           

Operationele netto kasstroom 16.326       2.412         

INVESTERINGEN

Ontvangen rente 2                1                
Vervreemding van dochterondernemingen -              -              
Ontvangen vergoedingen voor vervreemding van materiële vaste activa -              -              
Aankoop van materiële vaste activa 1.121 -        2.189 -        

Kasstromen uit investeringsactiviteiten 1.119 -        2.188 -        

FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Betaalde dividenden 3.047 -        2.040 -        
Aflossing van leningen 444 -           438 -           
Aflossing van financiële leaseverplichtingen 111 -           106 -           
Toename bankleningen 6.000         -              
Wijziging in geblokkeerde gelden -              -              
Wijziging in voorschotten in rekening-courant 14.018 -      2.108         

Kasstromen uit financieringsactiviteiten 11.620 -      476 -           

Netto wijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 3.587         252 -           

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de verslagperiode 907            1.176         
Gevolgen van valutakoersverschillen -              
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde vd ve rslagperiode 4.494         924            

Bankdeposito's en geldmiddelen 4.494         924            
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Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eig en vermogen 

 '000 EUR
Uitgegeven 

kapitaal
Omrekenings-

reserves
Ingehouden 

winst

Toewijsbaar aan 
houders van 

gewone aandelen 
van de moede- 
rmaatschappij          Totaal   

Balans per 1 januari 2007 4.000        -                 15.353        19.353             19.353     

Winst van het boekjaar -             -                 1.901          1.901               1.901       
Dividenden -             -                 2.040 -         2.040 -              2.040 -      

Balans per 30 juni 2007 4.000        -                 15.214        19.214             19.214     

Balans per 1 januari 2008 4.000        -                 19.706        23.706             23.706     

Winst van het boekjaar -             -                 2.623          2.623               2.623       
Dividenden -             -                 3.047 -         3.047 -              3.047 -      

Balans per 30 juni 2008 4.000        -                 19.282        23.282             23.282     
 

Toelichtingen bij het verkort tussentijds geconsoli deerd financieel verslag 

1. Grondslagen 

Het verkort tussentijds financieel verslag werd opgesteld op basis van waarderingsregels in 
overeenstemming met zowel de International Financial Reporting Standards (“IFRS”) als 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 december 2007. 
 

3. Segment informatie 

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). 
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Segmentinformatie met betrekking tot de voortgezette bedrijfsactiviteiten van de Groep.  

 '000 EUR Antimoon Plastics Recycling Eliminaties

Totaal uit 
gewone 

bedrijfsvoering
30/06/2008 30/06/2008 30/06/2008 30/06/2008 30/06/2008

OPBRENGSTEN

Externe verkopen 22.980         8.127           32.682         260 -             63.529         
Intersegment verkopen 3.419           3.419 -          -                

Totale opbrengsten uit voort- 
gezette bedrijfsactiviteiten 26.399         8.127           32.682         3.679 -          63.529         

Intersegment verkopen gebeuren 
tegen geldende marktprijzen.

RESULTAAT

Segment operationeel resultaat uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 959              677              1.750           3.386           
Niet-toegewezen kosten 1.736 -          

Operationeel resultaat uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.650           
Opbrengsten uit investeringen 2                  
Indekkingsresultaten 2.491           2.491           
Andere baten en lasten -                
Financiële kosten 428 -             

Resultaat voor belastingen 3.715           
Belastingen 1.092 -          

Resultaat van het boekjaar uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 2.623           
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 '000 EUR Antimoon Plastics Recycling Eliminaties

Totaal uit 
gewone 

bedrijfsvoering
30/06/2007 30/06/2007 30/06/2007 30/06/2007 30/06/2007

OPBRENGSTEN

Externe verkopen 25.744         9.918           25.492         1.423           62.577         
Intersegment verkopen 4.276           4.276 -          -                

Totale opbrengsten uit voort- 
gezette bedrijfsactiviteiten 30.020         9.918           25.492         2.853 -          62.577         

Intersegment verkopen gebeuren 
tegen geldende marktprijzen.

RESULTAAT

Segment operationeel resultaat uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.883           659              5.117           7.659           
Niet-toegewezen kosten 1.874 -          

Operationeel resultaat uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 5.785           
Opbrengsten uit investeringen 1                  
Indekkingsresultaten 2.603 -          2.603 -          
Andere baten en lasten -                
Financiële kosten 402 -             

Resultaat voor belastingen 2.781           
Belastingen 880 -             

Resultaat van het boekjaar uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.901           
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4. Winstbelastinglasten 

000 EU 30/06/2008 30/06/2007

Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen 918                 777                 
Uitgestelde belastingen 174                 103                 

Belastinglasten van de verslagperiode 1.092              880                 

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

 
 
Het effectief belastingtarief van de Groep voor het eerste semester afgesloten op 30 juni 2008 
bedraagt 29,38% tegenover 31,66% voor het eerste semester afgesloten op 30 juni 2007. 
 

  '000 EUR %   '000 EUR %
Winst voor belastingen:Voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 3.715         2.781         

3.715         2.781         

Belasting aan het binnenlandse belastingstarief 
van 33,99% (2007: 33,99%) 1.263         33,99% 945            33,99%
Fiscale gevolgen van lasten die niet aftrekbaar 
zijn voor het bepalen van de fiscale winst 154            4,15% 140            5,03%
Fiscale gevolgen van Notionele Intrestaftrek 277 -           -7,46% 205 -           -7,37%
Belastingsherziening vorige jaren 48 -             -1,29% -              0%
Fiscale gevolgen van de verrekening van 
voorheen niet opgenomen fiscale verliezen              -                  -     
Vermeerdering nav te weinig voorafbetaling              -                  -     
Gevolgen van verschillende belastingstarieven 
van dochterondernemingen werkzaam in andere 
rechtsgebieden              -                  -     

Belastinglasten en belastingstarief van de 
huidige verslagperiode 1.092         29,38% 880            31,66%

30/06/2008 30/06/2007

 

5. Dividend uitbetaald gedurende de periode 

Op 30 mei 2008 werd een dividend van 2 EUR per aandeel aan de aandeelhouders betaalbaar 
gesteld. Het totaal dividend bedroeg 3 Mio EUR. 

Op 31 mei 2007 werd een dividend van 1,33 EUR per aandeel (totaal dividend van 2 Mio EUR) 
aan de aandeelhouders betaalbaar gesteld. 
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6. Belangrijke wijzigingen in materiele vaste activ a 

 '000 EUR
 Terreinen en 

gebouwen 
 Vaste activa in 

aanbouw 
 Inrichting en 

uitrusting  Totaal 

KOSTPRIJS OF WAARDERING

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             

Investeringen 256                  -                    815                  1.071               
Overdracht -                    34 -                   34                    -                    
Vervreemdingen -                    -                    -                    -                    

Per 30 juni 2008 11.145             -                    37.906             49.051             

GEACCUMULEERDE AFSCHRIJVINGEN 
EN BIJZONDERE 
WAARDEVERMINDERINGEN

Per 1 januari 2007 5.811               -                    27.832             33.643             
Afschrijvingslasten van het boekjaar 974                  -                    2.108               3.082               
Eliminatie als gevolg van vervreemding -                    -                    -                    -                    

Per 31 december 2007 6.785               -                    29.940             36.725             

Afschrijvingslasten van het boekjaar 386                  1.095               1.481               
Eliminatie als gevolg van vervreemding -                    

Per 30 juni 2008 7.171               -                    31.035             38.206             

BOEKWAARDE

Per 30 juni 2008 3.974               -                    6.871               10.845             
Per 31 december 2007 4.104               34                    7.117               11.255              

De nieuwe investeringen omvatten voornamelijk labo-uitrusting en aanpassingen in het 
productieproces mbt de loodraffinage en loodhoogoven. 
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7. Belangrijke wijzigingen in immateriële activa 

  '000 EUR 
 Patenten en 

licenties 

KOSTPRIJS

Per 1 januari 2007 246                  
Toevoegingen -                    

Per 1 januari 2008 246                  
Toevoegingen 50                    

Per 30 juni 2008 296                  

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

Per 1 januari 2007 103                  
Lasten voor het boekjaar 33                    

Per 1 januari 2008 136                  
Lasten voor het boekjaar 23                    

Per 30 juni 2008 159                  

BOEKWAARDE

Per 30 juni 2008 137                  
Per 31 december 2007 110                   
De nieuwe investeringen omvatten vooral softwarepakketten.  
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8. Bankschulden 

 '000 EUR 30/06/2008 31/12/2007
Bankleningen 8.742               3.186               
Voorschotten in rekening-courant 1.313               15.331             

10.055             18.517             

De verplichtingen zijn als volgt af te wikkelen:

 '000 EUR 30/06/2008 31/12/2007
Bankschulden op meer dan één jaar (1) 1.843               2.294               
Bankschulden op meer dan één jaar (2) 4.800               -                    
Bankschulden binnen het jaar (1) 899                  892                  
Bankschulden binnen het jaar (2) 1.200               -                    
Voorschotten in rekening-courant op verzoek 1.313               15.331             

10.055             18.517             

De gemiddelde betaalde rentetarieven zijn als volgt:

30/06/2008 31/12/2007
Voorschotten in rekening-courant 5,87% 5,42%

Bankschulden (1) 4,67% 4,67%
Bankschulden (2) 5,77%  
 
In de eerste jaarhelft 2008 werd overgegaan tot een herfinanciering van de bestaande 
kredieten door middel van langetermijnkredieten van 6 Mio EUR op termijn van 3 jaar. De 
investeringskredieten aangegaan in 2006 voor een termijn van 3 jaar blijven behouden. 
Bovendien beschikken we over kredietfaciliteiten ten belope van 15 Mio EUR. 

Bankleningen worden afgesloten tegen vaste rente. 

Andere verplichtingen (voorschotten in rekening-courant van 1.313 KEUR (31/12/2007: 15.331 
KEUR)) worden afgesloten tegen variabele tarieven waardoor de Groep wordt blootgesteld aan 
een intrestrisico. 

Op 30 juni had de Groep 18.181 KEUR ongebruikte financieringsfaciliteiten beschikbaar 
(31/12/2007: 3.575 KEUR), die aan alle voorgaande voorwaarden voldoen. 

In de kredietovereenkomsten zijn een aantal convenanten opgenomen inzake solvabiliteit, 
liquiditeit en rentabiliteit. Per 30 juni 2008 werd voldaan aan deze convenanten. 

 

9. Transacties met verbonden partijen 

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 1.795 KEUR. 
 
Andere transacties 
• Camhold presteerde bepaalde administratieve/management diensten voor de Campine 

Groep, voor welk een managementvergoeding van 30 KEUR (2007: 60 KEUR) werd 
aangerekend en betaald, zijnde een gepaste toewijzing van opgelopen kosten door 
relevante administratieve afdelingen. 
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• AGW Commodity Holdings presteerde bepaalde administratieve/management diensten 
voor de Campine Groep, voor welk een managementvergoeding van 20 KEUR  
(2007: 20 KEUR) werd aangerekend en betaald, zijnde een gepaste toewijzing van 
opgelopen kosten door relevante administratieve afdelingen. 

 

10. Belangrijke gebeurtenissen na de jaarafsluiting  

Tussen 30 juni 2008 en het tijdstip waarop deze verkorte tussentijdse geconsolideerde 
financiële staten voor publicatie werden vrijgegeven, hebben zich geen belangrijke 
gebeurtenissen voorgedaan. 
 

11. Goedkeuring van het tussentijds financieel vers lag 

Het tussentijds financieel verslag werd goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur 
van 28 augustus 2008. 

 

 

This information is also available in English. 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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VERSLAG VAN HET BEPERKTE NAZICHT VAN DE GECONSOLIDE ERDE HALFJAAR 
CIJFERS VOOR DE ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30 juni 20 08 

 
Aan de raad van bestuur 
 
Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde verkorte 
balans, verkorte winst- en verliesrekening, verkort kasstroomoverzicht, verkort mutatieoverzicht 
van het eigen vermogen en selectieve toelichtingen (gezamenlijk de “tussentijdse financiële 
informatie”) van CAMPINE NV (“de vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de 
Groep”) voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2008.  
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouw beeld van deze 
tussentijdse financiële informatie. Onze verantwoordelijkheid is een oordeel uit te brengen op 
deze tussentijdse financiële informatie op basis van ons beperkt nazicht. 
 
De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de International 
Accounting Standard IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de 
EU. 
 
Ons beperkt nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht overeenkomstig de 
in België geldende controleaanbevelingen i.v.m. het beperkt nazicht  zoals uitgevaardigd door 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Een beperkt nazicht bestaat voornamelijk uit de bespreking 
van de financiële informatie met het management en analytisch onderzoek  en andere 
ontledingen van de tussentijdse financiële informatie en onderliggende financiële data. Een 
beperkt nazicht is minder diepgaand dan een volkomen controle van de geconsolideerde 
jaarrekening in overeenstemming met de algemeen aanvaarde controlenormen i.v.m. de 
geconsolideerde jaarrekening  zoals uitgevaardigd door Instituut der Bedrijfsrevisoren. 
Dienovereenkomstig verstrekken wij geen controleverslag. 
 
Op basis van ons beperkt nazicht, kwamen er geen elementen of feiten aan onze aandacht 
welke ons doen geloven dat de tussentijdse financiële informatie voor  de zes maanden 
eindigend op 30 juni 2008 niet is opgesteld overeenkomstig IAS 34, “Tussentijdse financiële 
verslaggeving” zoals aanvaard door de EU. 
 
Antwerpen, 28 augustus 2008 
 
De commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle 
 


