Halfjaarresultaten 2019
Gereglementeerde informatie - 27 september 2019 – 18:30

Financiële resultaten
Tijdens het eerste semester 2019 realiseerde Campine een omzet van 101,9 mio € (2018:
113,8 mio €). De winst na belastingen bedroeg 2,33 mio € (2018: 4,67 mio €). De daling in verkoop
(-10,4%) en winst (-50,0%) is volledig toe te schrijven aan de verlaagde metaalprijzen in 2019.
“2019 is een moeilijk jaar.” verklaart CEO De Vos “De industriële vraag naar verscheidene van onze
producten is momenteel zwak. Bovendien daalden de antimoon- en loodmetaalprijzen
substantieel waardoor onze verkoopprijzen en ook de marges op korte termijn onder druk komen.”
De antimoonmetaalprijzen liepen terug met gemiddeld 12,5% t.o.v. het 1e semester 2018 en de
loodmetaalprijzen daalden gemiddeld met 14,4%.
“Tijdens de zomermaanden heeft de LME-loodprijs zich fors hersteld en in september lijkt ook de
daling van de antimoonmetaalprijs een bodem bereikt te hebben. Beide elementen zouden een
positief effect hebben in het laatste kwartaal, waardoor we in 2019 gezien de
marktomstandigheden, nog een relatief goed resultaat zullen neerzetten.” voegt De Vos hieraan
toe.
“We blijven een cyclisch bedrijf, maar door diversificatie, volumegroei en verhoogde efficiëntie is
Campine erin geslaagd om tijdens deze neerwaartse cyclus toch een positief resultaat neer te
zetten.” concludeert Voorzitter De Groote.

Resultaten per divisie
Divisie Specialty Chemicals
Marktevolutie en performance
• De groei in vraag naar vlamvertragers bleef in 2019 tot dusver uit. Vooral de vraag naar
materialen die in automobieltoepassingen verwerkt worden, was zwak. Door de onzekerheid in
de markt en de voortdurende prijsdalingen hebben vele klanten hun stocks verwerkt tot het
minimum en worden nieuwe bestellingen maximaal uitgesteld. De volumes kenden een
terugval met 8% in vergelijking met het 1e semester 2018.
• De omzet daalde tot 43,7 mio € als gevolg van de lagere volumes en de lagere verkoopprijzen
van onze antimoonproducten. Deze omzetdaling bleef beperkt tot 8% mede dankzij een
veranderde productmix en hogere prijzen voor onze andere vlamvertragende masterbatch
producten.
• De zwakke vraag leidde ook tot verhoogde concurrentie met als gevolg dat de marges onder
druk kwamen te staan. Het operationeel resultaat werd ook nog beïnvloed door de nodige
afwaardering op onze stocks als gevolg van de dalende grondstofprijzen. Dit leidde tot een
break-even resultaat van 0,01 mio € (tov een winst van 1,87 mio € in 2018),

Divisie Metals Recycling
Marktevolutie en performance
• Meer dan 80% van onze loodproducten worden verwerkt in batterijen, waarvan de
automobielsector het grootse segment is. De vraag naar autobatterijen ligt duidelijk lager dan
in 2018; maar toch konden we onze verkoopvolumes verhogen tot 34.177 ton (in 2018
32.896 ton) door nieuwe volumes te contracteren. Mede dankzij de nieuwe filterinstallatie die
in het 2e semester van 2018 in dienst werd genomen kon de operationele efficiëntie verbeterd
worden.
• De gemiddelde LME-loodprijzen tijdens de eerste jaarhelft 2019 lagen beduidend lager dan in
het eerste semester vorig jaar: 1.735 €/ton versus 2.028 €/ton in 2018. Gezien onze
verkoopprijzen gelinkt zijn aan de LME is onze omzet dus ook gedaald tot 65,53 mio €, wat een
daling is van -10,9% t.o.v. 2018 (73,57 mio €)
• Het operationeel resultaat in ons recyclagebusinessmodel heeft ook te lijden onder de lagere
prijzen van het primair lood en verminderde dan ook tot 3.168 mio € (2018: 5.240 mio €).
• De activiteiten uit Metals Recovery, waarbij ook andere metalen herwonnen worden, hebben
opnieuw substantieel bijgedragen tot de winst.

Vooruitzichten 2019/2020
We verwachten dat de trend van een zwakke vraag zich voor het volledige jaar zal doorzetten in
alle Divisies. Een kentering komt pas in het vooruitzicht vanaf begin 2020. Wel lijkt het dat de
daling van de antimoonprijs zijn bodem stilaan bereikt heeft. We verwachten dan ook betere
resultaten voor de Divisie Specialty Chemicals in het laatste kwartaal van 2019. De evolutie van de
LME-loodkoers verbeterde gevoelig tijdens de zomermaanden van een niveau beneden de
1.700 €/ton tot boven de 1.850 €/ton, wat onze winstgevendheid ook ten goede zal komen voor
het 2de semester
We rekenen er dus op om 2019 te kunnen afsluiten met een gemiddeld resultaat in een toch zeer
moeilijk jaar.
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Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
'000 €

30/06/19

30/06/18

Opbrengsten

101.919

113.806

Andere bedrijfsopbrengsten
Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen
Kosten van personeelsbeloningen
Kosten van afschrijvingen
Wijziging van voorziening mbt sanering
Andere operationele kosten
Operationeel resultaat (EBIT)

1.697
-85.410
-7.292
-1.530
-6.206
3.178

1.286
-93.195
-7.083
-1.260
-6.442
7.112

337
266
71
-185
152

-124
150
-274
-256
-380

3.330

6.732

-997

-2.060

2.333

4.672

2.333
-

4.672
-

1,56

3,11

Beleggingsinkomsten
Indekkingsresultaten:
- Afgesloten indekkingen
- Wijziging in open positie
Financieringskosten
Netto financieel resultaat
Resultaat voor belastingen (EBT)
Belastingen
Resultaat van de periode (EAT)
Toewijsbaar aan:
Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen
RESULTAAT PER AANDEEL (in €)
Basis & verwaterd
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Verkorte geconsolideerde balans
'000 €

30/06/19

31/12/18

10.883
255
196
15
11.349

10.495
223
83
275
11.076

28.431
25.359
14
213
54.017

27.740
22.633
121
50.494

TOTAAL ACTIVA

65.366

61.570

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
Kapitaal en reserves
Uitgegeven kapitaal
Omrekeningsreserves
Overgedragen winsten
- Wettelijke reserves
- Andere reserves en overgedragen resultaten
Eigen vermogen toewijsbaar aan houders van de gewone
aandelen van de moedermaatschappij

4.000
25.926
965
24.961

4.000
25.529
965
24.564

29.926

29.529

Totaal eigen vermogen

29.926

29.529

1.187
54
2.475
149
1.090
4.955

1.205
1.090
2.295

97
19.262
2
455
106
2.652
7.911
30.485

104
16.356
59
4.020
2.035
7.172
29.746

Totaal verplichtingen

35.440

32.041

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

65.366

61.570

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Activa via leasing
Immateriële vaste activa
Uitgestelde belastingsactiva
Geblokkeerde gelden / rekening
Vlottende activa
Voorraad
Handels- en andere vorderingen
Derivaten
Uitgestelde belastingsactiva
Geldmiddelen en kasequivalenten

Lange termijnverplichtingen
Verplichtingen ivm vergoedingen na uitdiensttreding
Uitgestelde belastingsverplichtingen
Bankleningen
Financiële leaseverplichtingen
Voorzieningen

Korte termijnverplichtingen
Verplichtingen ivm vergoedingen na uitdiensttreding
Handels- en andere verplichtingen
Derivaten
Winstbelastingen
Financiële leaseverplichtingen
Voorschotten op rekening-courant en leningen
Voorschotten uit factoring
Voorzieningen
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Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Uitgegeven
kapitaal

Ingehouden
winst

Toewijsbaar aan
houders van gewone
aandelen van de
moedermaatschappij

Balans per 31 december 2017

4.000

20.582

24.582

24.582

Totaal resultaat van de periode
Dividenden en tantièmes
Balans per 30 juni 2018

4.000

4.672
-895
24.359

4.672
-895
28.359

4.672
-895
28.359

Totaal resultaat van de periode
Dividenden en tantièmes
Balans per 31 december 2018

4.000

1.170
25.529

1.170
29.529

1.170
29.529

Totaal resultaat van de periode
Dividenden en tantièmes

-

2.333
-1.935

2.333
-1.935

2.333
-1.935

4.000

25.926

29.926

29.926

'000 €

Balans per 30 juni 2019

Totaal

Transacties met verbonden partijen
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar toelichting 17 van het tussentijds financieel
verslag.

Risico’s en onzekerheden
De risico’s en onzekerheden waarmee Campine geconfronteerd wordt, hebben geen significante
evolutie gekend sinds de afsluiting van het boekjaar 2018. We verwijzen naar toelichting 18 van het
tussentijds financieel verslag.

Belangrijke gebeurtenissen na de tussentijdse jaarafsluiting
Campine tekende beroep aan tegen de boete opgelegd door de EC in 2017. De hoorzitting voor het
Gerecht van de Europese Unie vond plaats op 21 november 2018. Campine werd geïnformeerd dat
de beslissing volgt in het laatste kwartaal 2019.
Tussen 30/06/19 en het tijdstip waarop deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële
staten voor publicatie werden vrijgegeven, hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen
voorgedaan.
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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 30/06/19 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 30/06/19 een getrouw
overzicht geeft van de door de wet vereiste inlichtingen en overeenstemt met de verkorte
tussentijdse geconsolideerde financiële staten.

Commissaris
De Commissaris heeft bevestigd dat, gebaseerd op zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn
afgewerkt, geen elementen naar voren kwamen die het nodig zouden maken de boekhoudkundige
informatie in dit persbericht en het bijhorende halfjaarverslag beduidend aan te passen.

Goedkeuring van het tussentijds financieel verslag
Het tussentijds financieel verslag werd goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur van
12/09/19.
Het volledig tussentijds financieel verslag is beschikbaar op onze website www.campine.com:
voor investeerders/aandeelhoudersinformatie/financiële publicaties en kalender/financiële
verslagen/ tussentijds financieel verslag 2019.

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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