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                      28-08-09 

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 2009 

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

op 30 juni 2009 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 2009 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 

Kerncijfers Campine geconsolideerd (IFRS)

in '000 EUR 30/06/2009 30/06/2008
Opbrengsten uit gewone bedrijfsvoering 35.607         63.529      
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 1.996 -          1.650        
Netto financieel resultaat 477 -             2.065        
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na netto financieel resultaat 2.473 -          3.715        
Belastingen 35                1.092 -       
Resultaat van de periode 2.438 -          2.623        
Aandeel van de groep in het resultaat van de periode 2.438 -          2.623        
Aantal personeelsleden 165              172           

Netto resultaat per aandeel (in EUR) (1.500.000 aan delen) 30/06/2009 30/06/2008
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 1,65 -            2,48          
Aandeel van de groep in het resultaat van de periode 1,63 -            1,75           
 
♦ Gedurende het eerste semester 2009 realiseerde de Groep Campine een omzet van 35,61 Mio 

EUR ten opzichte van 63,53 Mio EUR in 2008 (-44 %).  
Een van de redenen van deze drastische daling is de daling van de loodmetaalprijzen 
gequoteerd op de LME. Hetzelfde geldt voor antimoon maar in mindere mate. 

♦ Het operationeel verlies bedroeg 1,99 Mio EUR vergeleken met een winst van 1,65 Mio EUR in 
2008). De daling is vooral te wijten aan de wereldwijde economische toestand waarin onze 
belangrijkste afnemers zoals de automobielindustrie, de bouwsector en de 
kunststofverwerkende bedrijven sinds oktober 2008 een terugval tot 50% in hun markt 

 



ondergaan. Hun verminderde verkopen leiden op hun beurt tot lagere inkoopbehoeftes bij 
Campine waardoor onze omzet en marges negatief beïnvloed worden. 

♦ Het netto financiële resultaat vertegenwoordigt een verlies van 477 KEUR tegenover een winst 
van 2,07 Mio EUR in 2008 voornamelijk omwille van de evolutie in het loodhedgeresultaat. 

♦ Het verlies na belastingen komt uit op 2,44 Mio EUR, in vergelijking met een winst van 2,62 Mio 
EUR in 2008. 

De saneringsprovisie van 3.700 KEUR werd herbeken. Op basis van de huidige informatie werd 
1.450 KEUR teruggenomen op de winst- en verliesrekening zodat een provisie van 2.300 
KEUR blijft. Geplande saneringswerken zijn voorzien voor 2010 en er wordt informatie verstrekt 
aan de buurtbewoners. 
Tegen eind 2009 wordt de saneringsprovisie herbekeken en indien nodig aangepast adhv de 
meest courante gegevens. 

♦ De resultaten per Business Unit:  

♦ Campine Recycling: Omwille van de terugval in de automobielsector hebben we meer lood 
geleverd aan de LME zodat ons volume redelijk stabiel bleef met 21.397 mT (22.085 mT in 
2008) (-3 %). Echter de omzet beliep slechts 18,11 Mio EUR (32,68 Mio EUR in 2008)  
(-45 %) omwille van de lagere prijzen. 
In de eerste zes maanden stegen de LME loodprijzen van 1.040 USD/mT (750 EUR/mT) tot 
1.730 USD/mT (1.224 EUR/mT) op 30 juni maar er waren aanzienlijke prijsschommelingen. 
Marges stonden onder druk omdat de grondstofprijzen ook sterk stegen. 
Op 30 juni 2009 bedroeg de indekkingspositie op de LME 1.500 mT, vergeleken met 900 mT 
op 31 december 2008. Op 30 juni 2009 bedroeg de gemiddelde hedgeprijs op de 
openstaande positie 1.478 USD/mT (1.049 EUR/mT), ten opzichte van 1.392 USD/mT 
(1.001 EUR/mT) op 31 december 2008. De LME-loodprijs bedroeg 1.730 USD/mT (1.224 
EUR/mT) op 30 juni 2009, in vergelijking met 949 USD/mT (682 EUR/mT) op 31 december 
2008. 

♦ Antimoon : Het verkoopvolume lag lager dan verwacht op 3.562 mT terwijl de omzet daalde 
met 41 % tot 13,50 Mio EUR (22,98 Mio EUR in 2008). In het eerste kwartaal verminderden 
de marges omdat onze klanten onder druk stonden. Er was een kleine verbetering in het 
tweede kwartaal. 

♦ Plastics:  een aanzienlijk lager verkoopvolume dan vorig jaar: de plasticverkopen daalden tot  
3,98 Mio EUR (8,13 Mio EUR in 2008) (-51%). Het volume daalde tot 1.336 mT (2.524 mT in 
2008) (-47 %). 

Vooruitzichten 2009 

We voerden verschillende kostenbesparingsmaatregelen door in verschillende gebieden zoals 
personeel, grondstoffen en facilitaire kosten. We gaan ervan uit dat het tweede semester 
uitdagend zal blijven en verwachten dat het resultaat zal verbeteren.  

♦ Campine Recycling: De automobielindustrie – onze grootste afzetmarkt – blijft onder zware 
druk zodat we verwachten dat marges laag blijven. We ondernemen stappen om dit aan te 
pakken. 

♦ Antimoon: Prijzen zijn gestegen en klanten nemen grotere volumes af. Dit biedt de 
mogelijkheid om onze marges terug op een redelijk niveau te brengen. 

♦ Plastics:  de eerste tekenen van herstel tonen zich in dit segment. We werken actief aan een 
systematische opbouw van de volumes. 



Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 

 '000 EUR Toelichting 30/06/2009 30/06/2008
Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Opbrengsten 35.607             63.529             

Andere bedrijfsopbrengsten 203                  220                  
Wijzigingen in voorraad gereed product en 
goederen in bewerking 1.295 -              1.584 -              
Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen 27.570 -            48.868 -            
Kosten van personeelsbeloningen 5.772 -              5.730 -              
Kosten van afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen 1.552 -              1.504 -              
Kosten mbt sanering (terugname provisie) 1.450               -                    
Andere operationele kosten 3.067 -              4.413 -              

Operationele winst 1.996 -              1.650               
Beleggingsinkomsten 32                    2                      
Indekkingsresultaten 288 -                 2.491               
Andere baten en lasten -                    -                    
Financieringskosten 221 -                 428 -                 

Winst/ (Verlies) voor belastingen 2.473 -              3.715               
Belastingen 35                    1.092 -              

Winst / (Verlies) van het boekjaar uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 2.438 -              2.623               

Resultaat van de periode 2.438 -              2.623               

Toewijsbaar aan:
Houders van gewone aandelen van de 
moedermaatschappij 2.438 -              2.623               
Minderheidsbelangen -                    -                    

2.438 -              2.623               

Winst / (Verlies) per aandeel  (in Euro) 1,63 -                1,75                 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Basis 1,63 -                1,75                 
Verwaterd -                    -                     
 
Overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerd e resultaten 
 '000 EUR Toelichting 30/06/2009 30/06/2008
Resultaat van de periode 2.438 -              2.623               

Niet-gerealiseerde resultaten van de periode

Totaal van de gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten van de periode 2.438 -              2.623               

Toewijsbaar aan:
Houders van gewone aandelen van de 
moedermaatschappij 2.438 -              2.623               
Minderheidsbelangen -                    -                     



Verkorte geconsolideerde balans 

 '000 EUR Toelichting 30/06/2009 31/12/2008
ACTIEF

Vaste activa
Materiële vaste activa 9.625               10.735             
Immateriële activa 92                    117                  
Geblokkeerde gelden/rekening 303                  283                  

10.020             11.135             

Vlottende activa
Voorraad 13.181             16.728             
Handels- en andere vorderingen 10.735             9.970               
Derivaten 336                  305                  
Geldmiddelen en kasequivalenten 6.613               6.708               

30.865             33.711             

TOTAAL ACTIVA 40.885             44.846             

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Kapitaal en reserves
Uitgegeven kapitaal 4.000               4.000               
Omrekeningsreserves -                    -                    
Overgedragen winsten 14.481             17.719             
Eigen vermogen toewijsbaar aan houders van de 
gewone aandelen van de moedermaatschappij 18.481             21.719             

Totaal eigen vermogen 18.481             21.719             

Lange termijnverplichtingen
Verplichtingen i.v.m. vergoedingen na 
uitdiensttreding 985                  861                  
Uitgestelde belastingverplichtingen 514                  548                  
Bankleningen 4.529               5.588               
Financiële leaseverplichtingen -                    
Voorzieningen 3.315               4.765               

9.343               11.762             

Korte termijnverplichtingen
Verplichtingen i.v.m. vergoedingen na 
uitdiensttreding 234                  227                  
Handels- en andere verplichtingen 9.938               7.601               
Derivaten 486                  -                    
Winstbelastingen -                    1.117               
Financiële leaseverplichtingen -                    24                    
Voorschotten op rekening-courant en leningen 2.114               2.107               
Voorzieningen 289                  289                  

13.061             11.365             

TOTAAL VERPLICHTINGEN 22.404             23.127             

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN 
VERPLICHTINGEN 40.885             44.846              



Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 '000 EUR
Toelich- 

ting 30/06/2009 30/06/2008

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Resultaat van het boekjaar 2.438 -        2.623         

Aanpassing voor:
Andere baten en lasten (investeringssubsidies) 7 -               7 -               
Investeringsinkomsten 32 -             2 -               
Andere baten en lasten   288            2.491 -        
Financiële kosten 221            428            
Belastingslasten 35 -             1.092         
Afschrijving van materiële vaste activa 1.552         1.504         
Bijzondere waardeverminderingen op immateriële activa -              -              
Winst op verkoop van materiële vaste activa -              -              
Wijziging in voorzieningen (incl. pensioenregeling) 1.319 -        93 -             
Andere 9                9                

Operationele kasstroom vóór bewegingen in werkkapitaal 1.761 -        3.063         

Wijziging in voorraden 3.547         15.230       
Wijziging in vorderingen 765 -           4.123         
Wijzigingen in handels- en andere verplichtingen 2.337         7.822 -        

Operationele kasstroom 3.358         14.594       

Indekkingsresultaten 288 -           2.491         
Wijziging in reële waarde van indekkingscontracten 455            7                
Betaalde rente 221 -           428 -           
Betaalde winstbelastingen 1.117 -        338 -           

Operationele netto kasstroom 2.187         16.326       

INVESTERINGEN

Ontvangen rente 32              2                
Vervreemding van dochterondernemingen -              -              
Ontvangen vergoedingen voor vervreemding van materiële vaste activa -              -              
Aankoop van materiële vaste activa 418 -           1.121 -        

Kasstromen uit investeringsactiviteiten 386 -           1.119 -        

FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Betaalde dividenden 800 -           3.047 -        
Aflossing van leningen 1.052 -        444 -           
Aflossing van financiële leaseverplichtingen 24 -             111 -           
Toename bankleningen -              6.000         
Wijziging in geblokkeerde gelden 20 -             -              
Wijziging in voorschotten in rekening-courant -              14.018 -      

Kasstromen uit financieringsactiviteiten 1.896 -        11.620 -      

Netto wijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 95 -             3.587         

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de verslagperiode 6.708         907            
Gevolgen van valutakoersverschillen -              -              
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde vd ve rslagperiode 6.613         4.494         

Bankdeposito's en geldmiddelen 6.613         4.494          



Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eig en vermogen 

 '000 EUR
Uitgegeven 

kapitaal
Omrekenings-

reserves
Ingehouden 

winst

Toewijsbaar aan 
houders van 

gewone aandelen 
van de moeder- 
rmaatschappij          Totaal   

Balans per 1 januari 2008 4.000        -                 19.706        23.706             23.706     

Winst  / (verlies) van de periode -             -                 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     

Balans per 1 januari 2009 4.000        -                 17.719        21.719             21.719     

Winst  / (verlies) van de periode -             -                 2.438 -         2.438 -              2.438 -      
Dividenden -             -                 800 -            800 -                 800 -         

Balans per 30 juni 2009 4.000        -                 14.481        18.481             18.481     
 

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 2008. 
 
HERZIENE IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 

De herziene norm verbiedt de presentatie van elementen van inkomsten en uitgaven (dat wil zeggen alle 
wijzigingen in het eigen vermogen met uitzondering van de wijzigingen uit hoofde van transacties met 
eigenaars in hun hoedanigheid als eigenaars) in het overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen, en 
vereist dat alle wijzigingen in het eigen vermogen uit hoofde van transacties met niet-eigenaars apart 
moeten voorgesteld worden van wijzigingen in het eigen vermogen uit hoofde van transacties met 
eigenaars. Alle wijzigingen in het eigen vermogen uit hoofde van transacties met niet-eigenaars moeten 
in een apart resultatenoverzicht opgenomen worden. 
 

Dat totaalresultaat kan hetzij in één overzicht van het totaalresultaat (waarin feitelijk de 
resultatenrekening wordt gecombineerd in één overzicht met alle niet met de eigenaar samenhangende 
mutaties in het eigen vermogen), hetzij in een resultatenrekening in combinatie met een apart overzicht 
van het totaalresultaat worden gepresenteerd. 
Campine koos ervoor om het totaaloverzicht in een aparte resultatenrekening en een apart overzicht 
met alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor te stellen. De halfjaarlijkse financiële staten 
werden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de herziene norm. 
 



IFRS 8 Operationele segmenten 

Vanaf 1 januari 2009 vervangt deze norm IAS 14 Gesegmenteerde informatie. Het vereist de publicatie 
van gesegmenteerde informatie gebaseerd op interne rapporten die regelmatig nagekeken worden door 
Campine’s belangrijkste operationele besluitvormende functionarissen teneinde de prestaties van elk 
segment in te schatten en middelen toe te kennen. De toepassing van deze nieuwe norm had geen 
impact op hoe Campine haar segmenten presenteerde. 
 
3. Financieel risicobeheer 

Sinds begin 2009 is de onderneming ook gestart met een indekkingspraktijk voor vaste prijs-
verkoopscontracten met specifieke klanten. Hiertoe worden termijn aankoopcontracten (met zelfde 
vervaldata en zelfde hoeveelheden) afgesloten op de LME met als doel het beperken van 
schommelingen in het resultaat tengevolge van fluctuerende loodprijzen. Deze derivaten worden 
gedefinieerd als “reële waarde indekking van een vaststaande verplichting” en voldoen aan de criteria 
van IAS39 (financiële instrumenten).  
Zowel de reële waardes van de vaste prijscontracten als de termijncontracten zijn terug te vinden op de 
balans, terwijl de wijzigingen in deze reële waardes opgenomen worden in de winst-en verliesrekening. 
 



4. 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). 
 

Segmentinformatie met betrekking tot de voortgezette bedrijfsactiviteiten van de Groep. 

 '000 EUR Antimoon Plastics Recycling Eliminaties

Totaal uit 
gewone 

bedrijfsvoering
30/06/2009 30/06/2009 30/06/2009 30/06/2009 30/06/2009

OPBRENGSTEN

Externe verkopen 13.500         3.984           18.110         13                35.607         
Intersegment verkopen 1.111           1.111 -          -                

Totale opbrengsten uit voort- 
gezette bedrijfsactiviteiten 14.611         3.984           18.110         1.098 -          35.607         

Intersegment verkopen gebeuren 
tegen geldende marktprijzen.

RESULTAAT

Segment operationeel resultaat uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 725 -             252 -             1.450           473              
Niet-toegewezen kosten 2.469 -          

Operationeel resultaat uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.996 -          
Belegginsinkomsten 32                
Indekkingsresultaten 288 -             288 -             
Andere baten en lasten -                
Financiële kosten 221 -             

Resultaat voor belastingen 2.473 -          
Belastingen 35                

Resultaat van het boekjaar uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 2.438 -          

ANDERE INFORMATIE
Investeringen in activa 2009 39                85                281              12                417              
Afschrijvingen 271              161              838              282              1.552           

BALANS
Totaal activa 12.292         3.630           14.033         10.930         40.885         

De niet toegewezen kosten bestaan voornamelijk uit lonen voor algemene diensten, verzekeringen, IT, 
kosten mbt gezondheid, veiligheid en milieu,onderhoud en afschrijving van algemeen vast actief.  



 '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           
Beleggingsinkomsten 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           

ANDERE INFORMATIE
Investeringen in activa 2008 321              5                  522              270              1.118           
Afschrijvingen 289              165              770              280              1.504           

BALANS
Totaal activa 20.361         5.983           18.369         9.422           54.135         

 
5. Winstbelastinglasten 

 '000 EU 30/06/2009 30/06/2008

Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen -                   918                 
Uitgestelde belastingen 35 -                  174                 

Belastingslasten van de verslagperiode 35 -                  1.092              

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

 
 
Het effectieve belastingstarief van de Groep voor het eerste semester afgesloten op 30 juni 2009 
bedraagt 0 % tegenover 29,38 % voor het eerste semester afgesloten op 30 juni 2008. 



 

6. 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 29 mei 2009 werd een dividend van 0,50 EUR per aandeel (totaal dividend van 0,75 Mio EUR) aan 
de aandeelhouders betaalbaar gesteld. 

 

7. 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 2008 10.889             34                    37.057             47.980             
Investeringen 870                  -                    1.719               2.589               
Overdracht -                    34 -                   34                    -                    
Vervreemdingen -                    -                    -                    -                    

Per 31 december 2008 11.759             -                    38.810             50.569             

Investeringen 31                    -                    387                  418                  
Overdracht -                    -                    -                    -                    
Vervreemdingen -                    -                    -                    -                    

Per 30 juni 2009 11.790             -                    39.197             50.987             

GEACCUMULEERDE AFSCHRIJVINGEN 
EN BIJZONDERE 
WAARDEVERMINDERINGEN

Per 1 januari 2008 6.785               -                    29.938             36.723             
Afschrijvingslasten van het boekjaar 841                  -                    2.270               3.111               
Eliminatie als gevolg van vervreemding -                    -                    -                    -                    

Per 31 december 2008 7.626               -                    32.208             39.834             

Afschrijvingslasten van het boekjaar 432                  -                    1.096               1.528               
Eliminatie als gevolg van vervreemding -                    -                    -                    -                    

Per 30 juni 2009 8.058               -                    33.304             41.362             

BOEKWAARDE

Per 30 juni 2009 3.732               -                    5.893               9.625               
Per 31 december 2008 4.133               -                    6.602               10.735             
 

De nieuwe investeringen omvatten aanpassingen in het productieproces mbt de loodraffinage en 
loodhoogoven alsook enkele verbeteringen in het productieproces bij antimoon en plastics. 



8. Belangrijke wijzigingen in immateriële activa 

  '000 EUR 
 Patenten en 

licenties 

KOSTPRIJS
Per 1 januari 2008 246                  
Toevoegingen 51                    

Per 31 december 2008 297                  

Per 1 januari 2009 297                  
Toevoegingen -                    

Per 30 juni 2009 297                  

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN
Per 1 januari 2008 136                  
Lasten voor het boekjaar 44                    

Per 31 december 2008 180                  

Per 1 januari 2009 180                  
Lasten voor het boekjaar 25                    

Per 30 juni 2009 205                  

BOEKWAARDE

Per 30 juni 2009 92                    
Per 31 december 2008 117                   
 



9. Bankschulden 

 '000 EUR 30/06/2009 31/12/2008
Bankleningen 6.643               7.695               
Voorschotten in rekening-courant -                    -                    

6.643               7.695               

De verplichtingen zijn als volgt af te wikkelen:

 '000 EUR 30/06/2009 31/12/2008
Bankschulden op meer dan één jaar 4.529               5.588               
Bankschulden binnen het jaar 2.114               2.107               
Voorschotten in rekening-courant op verzoek -                    -                    

6.643               7.695               

De gemiddelde betaalde rentetarieven zijn als volgt:

30/06/2009 31/12/2008
Voorschotten in rekening-courant - 5,59%

Bankleningen 5,46% 5,44%  
 

Bankleningen worden afgesloten tegen vaste rente. 

Andere verplichtingen (voorschotten in rekening-courant van 0 KEUR (31/12/2008: 0 KEUR)) worden 
afgesloten tegen variabele tarieven waardoor de Groep wordt blootgesteld aan een interestrisico. 

Op 30 juni had de Groep 21.613 KEUR ongebruikte financieringsfaciliteiten beschikbaar (31/12/2008: 
21.708 KEUR), die aan alle voorgaande voorwaarden voldoen. 

Per 30 juni 2009 werd voldaan aan de convenanten mbt solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit zoals 
opgenomen in de financieringsovereenkomsten. 

Na de afsluiting van 30 juni 2009 is de situatie mbt de financiering gewijzigd. De ongebruikte 
financieringsfaciliteiten liepen zeer hoog op, met de bijhorende kosten. Er werd mede daarom geopteerd 
om deze financieringsfaciliteiten terug te brengen met 3,5 Mio EUR, met ook een aanpassing van de 
convenanten. Op heden wordt voldaan aan de aangepaste convenanten. 

 

10. 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 312 KEUR. 
Verkopen van lood aan F.W. Hempel Metallurgical GmbH ten bedrage van 256 KEUR. 
 
Andere transacties 
♦ Camhold presteerde bepaalde administratieve/management diensten voor de Campine Groep, voor 

welk een managementvergoeding van 30 KEUR (2008: 30 KEUR) werd aangerekend en betaald, 
zijnde een gepaste toewijzing van opgelopen kosten door relevante administratieve afdelingen. 

♦ AGW Commodity Holdings Ltd presteerde bepaalde administratieve/management diensten voor de 
Campine Groep, voor welk een managementvergoeding van 20 KEUR  
(2008: 20 KEUR) werd aangerekend en betaald, zijnde een gepaste toewijzing van opgelopen 
kosten door relevante administratieve afdelingen. 

 



11. Belangrijke gebeurtenissen na de jaarafsluiting  

Tussen 30 juni 2009 en het tijdstip waarop deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten 
voor publicatie werden vrijgegeven, hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan. 
 

12. Goedkeuring van het tussentijds financieel vers lag 

Het tussentijds financieel verslag werd goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur van 26 
augustus 2009. 

 

 

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) 



VERSLAG VAN HET BEPERKTE NAZICHT VAN DE GECONSOLIDE ERDE HALFJAAR CIJFERS 
VOOR DE ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30 juni 2009 

 
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 2009.  
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 2009 
niet is opgesteld overeenkomstig IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door 
de EU. 
 
Antwerpen, 27 augustus 2009 
 
De commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle 
 


