
 

Tussentijds financieel verslag 30/06/19   
onder IFRS boekhoudnormen - 27 september 2019 – 18:30  

Verplichting inzake periodieke informatie ten gevolge van de Europese transparantierichtlijnen. Verklaring inzake de 

informatie gegeven in dit tussentijds jaarverslag voor 6 maanden eindigend op 30/06/19. 

 

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),  

 

Meer gedetailleerde informatie vindt u in toelichting 3 Operationele segmenten. 
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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.  

 

Meer gedetailleerde informatie vindt u in toelichting 3 Operationele segmenten. 

 

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 € Toelichting 30/06/19 30/06/18

Opbrengsten 3 101.919 113.806

Andere bedrijfsopbrengsten 4 1.697 1.286
Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen -85.410 -93.195
Kosten van personeelsbeloningen -7.292 -7.083
Kosten van afschrijvingen -1.530 -1.260
Wijziging van voorziening mbt sanering -                 -              
Andere operationele kosten 4 -6.206 -6.442
Operationeel resultaat (EBIT) 3.178 7.112

Beleggingsinkomsten -                 -              
Indekkingsresultaten: 11 337 -124
- Afgesloten indekkingen 266 150
- Wijziging in open positie 71 -274
Financieringskosten -185 -256
Netto financieel resultaat 152 -380

Resultaat voor belastingen (EBT) 3.330 6.732

Belastingen 5 -997 -2.060

Resultaat van de periode (EAT) 2.333 4.672

Toewijsbaar aan:

Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 2.333 4.672
Minderheidsbelangen -                 -              

RESULTAAT PER AANDEEL (in €)
Basis & verwaterd 1,56 3,11

 

 

 

Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 

 '000 € Toelichting 30/06/19 30/06/18

Resultaat van de periode 2.333 4.672

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 2.333 4.672

Toewijsbaar aan:

Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 2.333 4.672

Minderheidsbelangen -                 -              
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Verkorte geconsolideerde balans 

 '000 € Toelichting 30/06/19 31/12/18

ACTIVA
Vaste activa

Materiële vaste activa 7 10.883 10.495
Activa met gebruiksrecht 16 255 -              
Immateriële vaste activa 8 196 223
Uitgestelde belastingsactiva 15 83
Geblokkeerde gelden / rekening -                 275

11.349 11.076
Vlottende activa
Voorraad 9 28.431 27.740
Handels- en andere vorderingen 10 / 14 25.359 22.633
Derivaten 11 / 14 14 -              
Uitgestelde belastingsactiva -                 -              
Geldmiddelen en kasequivalenten 14 213 121

54.017 50.494

TOTAAL ACTIVA 65.366 61.570

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Kapitaal en reserves
Uitgegeven kapitaal 4.000 4.000
Omrekeningsreserves -                 -              
Overgedragen winsten 25.926 25.529
- Wettelijke reserves 965 965
- Andere reserves en overgedragen resultaten 24.961 24.564
Eigen vermogen toewijsbaar aan houders van de gewone 

aandelen van de moedermaatschappij 29.926 29.529

Totaal eigen vermogen 29.926 29.529

Lange termijnverplichtingen
Verplichtingen ivm vergoedingen na uitdiensttreding 1.187 1.205
Uitgestelde belastingsverplichtingen 54 -              
Bankleningen 12 2.475 -              
Leaseverplichtingen 16 149 -              
Voorzieningen 15 1.090 1.090

4.955 2.295

Korte termijnverplichtingen
Verplichtingen ivm vergoedingen na uitdiensttreding 97 104
Handels- en andere verplichtingen 13 19.262 16.356
Derivaten 11 2 59
Winstbelastingen 455 4.020
Leaseverplichtingen 16 106 -              
Voorschotten op rekening-courant en leningen 12 2.652 2.035
Voorschotten uit factoring 12 7.911 7.172
Voorzieningen -                 -              

30.485 29.746

Totaal verplichtingen 35.440 32.041

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 65.366 61.570
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 '000 € Toelichting 30/06/19 30/06/18

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Resultaat van het boekjaar 2.333 4.672

Aanpassing voor:
Andere baten en lasten (indekkingsresultaten)  11 -337 124
Financieringskosten 185 256
(Uitgestelde) belastingen in het totaalresultaat 5 997 2.060
Kosten van afschrijvingen 1.530 1.260
Wijziging in voorzieningen (incl. pensioenregeling) -25 -14 
Wijziging in waardevermindering voorraad 360 -266 
Wijziging in waardevermindering handelsvorderingen -                 38
Operationele kasstroom vóór bewegingen in werkkapitaal 5.043 8.130

Wijziging in voorraden -1.051 -2.729 
Wijziging in vorderingen -2.726 4.963
Wijzigingen in handels- en andere verplichtingen 2.906 2.427
Operationele kasstroom 4.172 12.791

Indekkingsresultaten 266 150
Betaalde rente -185 -256 
Betaalde winstbelastingen -4.440 -2.148 

Operationele netto kasstroom -187 10.537

INVESTERINGEN
Aankoop van materiële vaste activa 7 -1.791 -2.282 
Aankoop van immateriële activa 8 -41 -              

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -1.832 -2.282 

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Betaalde dividenden en tantièmes 6 -1.935 -895 
Aflossing van leningen 12 -900 -              
Aflossing van leaseverplichtingen 16 -59 -              
Toename bankleningen 5.850 -              
Wijziging in geblokkeerde gelden 275 -              
Wijziging in voorschotten in rekening-courant 12 -1.859 -3.317 
Wijziging in voorschotten mbt factoring 12 739 -3.541 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten 2.111 -7.753 

Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 92 502

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de 

verslagperiode 121 148

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de 

verslagperiode 213 650
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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 2017 4.000 20.582 24.582 24.582

Totaal resultaat van de periode -              4.672 4.672 4.672
Dividenden en tantièmes -              -895 -895 -895 

Balans per 30 juni 2018 4.000 24.359 28.359 28.359

Totaal resultaat van de periode -              1.170 1.170 1.170
Dividenden en tantièmes -              -                    -                                      -              
Balans per 31 december 2018 4.000 25.529 29.529 29.529

Totaal resultaat van de periode -              2.333 2.333 2.333
Dividenden en tantièmes

(zie toel. 6) -              -1.935 -1.935 -1.935 

Balans per 30 juni 2019 4.000 25.926 29.926 29.926

 

 

 

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 31/12/2018 met uitzondering van de toepassing van nieuwe 

internationale boekhoudstandaarden die van toepassing zijn geworden vanaf 1 januari 2019: 

 

IFRS 16 Leaseovereenkomsten (zie ook toelichting 16) zet de uitgangspunten uiteen voor de 

opname, waardering, presentatie en informatieverschaffing van leaseovereenkomsten. 

Leasenemers zijn verplicht alle leaseovereenkomsten in één balansmodel op te nemen, 

vergelijkbaar met de verwerking van financiële leaseovereenkomsten onder IAS 17. Op de 

aanvangsdatum van de leaseovereenkomst erkennen leasenemers een leaseverplichting (dit is de 

verplichting om het leasebedrag te betalen) alsmede een activa met gebruiksrecht (dit is een 

actief dat het gebruiksrecht vertegenwoordigt van het onderliggende actief gedurende de 

leaseperiode). Het activa met gebruiksrecht wordt afgeschreven gedurende de looptijd van de 

leaseovereenkomst, tenzij de eigendom van het onderliggende actief aan het eind van de 

leasetermijn wordt overgedragen aan Campine. In het laatste geval vindt een afschrijving plaats 

over de gebruiksduur van het onderliggende actief. Rentekosten worden opgenomen op de 

leaseverplichting. De leaseverplichting wordt geherwaardeerd wanneer zich bepaalde 

gebeurtenissen voordoen (bijvoorbeeld een verandering in de leaseperiode, een verandering in 

toekomstige leasebetalingen als gevolg van een verandering in de index). Dergelijke 
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herwaarderingen van de leaseverplichting worden meestal geboekt als een aanpassing aan het 

actief betreffende het activa met gebruiksrecht. De administratieve verwerking van lessors is 

onder IFRS 16 vrijwel gelijk aan IAS 17. Ten slotte zijn de eisen op het gebied van 

informatieverschaffing onder IFRS 16 uitgebreider vergeleken met IAS 17. 

 

De Groep past IFRS 16 toe met een aangepaste retrospectieve methode (d.i. zonder herwerking 

van de 2018 cijfers) waarbij diensten uit de leaseverplichtingen worden uitgesloten. Op 1 januari 

2019 worden activa met gebruiksrecht gewaardeerd tegen een bedrag dat gelijk is aan de 

leaseverplichting, aangepast voor het bedrag van alle vooruitbetaalde of te ontvangen 

leasebetalingen die met de leaseovereenkomst verband houden en die zijn opgenomen in de 

geconsolideerde balans onmiddellijk voor 1 januari 2019.  

 

De Groep maakt ook gebruik van de praktische oplossing voor operationele leasings met een 

beperkte levensduur, alsook voor operationele leasings met een beperkt bedrag, dewelke wel 

onder IAS 17 toegelicht werden als toekomstige leasebetalingen. 

 

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

januari 2019 of zullen van toepassing worden waarvan het management een materiële impact op 

de cijfers verwacht.  

 

3. Operationele segmenten 

Geografische informatie 

000 € % 000 € %

België 3.223 3,2% 4.500 4,0%
Duitsland 33.727 33,1% 35.958 31,6%

Zwitserland 15.747 15,5% 23.682 20,8%
Italië 9.217 9,0% 12.993 11,4%
Frankrijk 5.093 5,0% 6.825 6,0%
Roemenië 4.754 4,7% 5.033 4,4%
Nederland 4.297 4,2% 4.275 3,8%
Verenigd Koninkrijk 1.003 1,0% 1.886 1,7%
Rest Europa 5.978 5,9% 7.601 6,7%
Noord-Amerika 8.385 8,2% 8.185 7,2%

Azië 8.315 8,2% 2.019 1,8%
Andere 2.180 2,1% 849 0,7%

101.919 100% 113.806 100%

30/06/2019 30/06/2018

 

Er is één klant binnen de BU Lood die meer dan 10% van de groepsomzet vertegenwoordigt 

(20,58%). 

94% van de omzet van Metals Recycling werd gerealiseerd in Europa terwijl 66% van de omzet van 

Specialty Chemicals in Europa werd verwezenlijkt. 
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Bedrijfssegmenten 

Campine is georganiseerd in twee operationele divisies: De voornaamste activiteiten zijn als volgt: 
• Specialty Chemicals omvat alle activiteiten die de eindmarkten met chemische producten en 

derivaten beleveren, nl. de productie van antimoontrioxide als vlamvertrager, 

polymerisatiekatalysator en pigmentversterker en de productie van de verschillende polymeer 

en plastic masterbatches. De Specialty Chemicals Divisie bestaat uit de BU’s Antimoon en 

Plastics. 

 

BU 

Antimoon
BU Plastics Totaal

30/06/19 30/06/18 ∆ 30/06/19 30/06/18 ∆ 30/06/19 30/06/18 ∆

Omzet

in € '000

28.758 34.015 -15% 14.896 13.573 10% 43.654 47.588 -8%

 

De omzet van de Specialty Chemicals Divisie vertegenwoordigt een volume van 7.445 ton 

(30/6/18: 8.078 ton). 

 

• Metals Recycling omvat de activiteiten waarin metalen uit industriële en post-consumer 

afvalstromen worden gerecupereerd. De hoofdactiviteit is de productie van loodlegeringen. 

Daarnaast komt de recyclage van andere metalen zoals antimoon en tin. De Metals Recycling 

Divisie bestaat uit de BU’s Lood en Metals Recovery. 

 

BU Metals 

Recovery
BU Lood Totaal

30/06/19 30/06/18 ∆ 30/06/19 30/06/18 ∆ 30/06/19 30/06/18 ∆

Omzet 

in € '000

4.936 5.334 -7% 60.597 68.240 -11% 65.533 73.574 -11%

 

De omzet van de Metals Recycling Divisie vertegenwoordigt een volume van 34.177 ton 

(30/6/18: 32.896 ton). 

 

 



 

 

 

9 

Specialty 

Chemicals

Metals 

Recycling

Eliminaties/Niet-

toegewezen Totaal

'000 € 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019

OPBRENGSTEN

Externe verkopen 43.654 58.265 -                          101.919

Inter-business unit verkopen in hetzelfde 

segment -                 7.268 -7.268 -                 

Totale opbrengsten 43.654 65.533 -7.268 101.919

RESULTAAT

Operationeel segmentresultaat 10 3.168 -                          3.178

Opbrengsten uit investeringen -                 

Indekkingsresultaten 337 337

Andere baten en lasten -                 

Financiële kosten -185 -185

Resultaat voor belastingen 3.330

Belastingen -997 -997

Resultaat van de periode 2.333

 Specialty 

Chemicals 

 Metals 

Recycling 

 Niet-

toegewezen  Totaal 

'000 € 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019

ANDERE INFORMATIE

Investeringen in activa (incl. activa met 

gebruiksrecht) 452 1.210 484 2.146

Afschrijvingen / vervreemding (incl. activa met 

gebruiksrecht) 385 864 281 1.530

BALANS

Activa

Vaste activa (incl. activa met gebruiksrecht) 2.852 6.738 1.744 11.334

Uitgestelde belastingsactiva -                 -                 15 15

Geblokkeerde gelden / rekening -                 -                 -                          -                 

Voorraad 13.732 12.451 2.248 28.431

Handels- en andere vorderingen 12.464 12.297 598 25.359

Derivaten -                 14 -                          14

Geldmiddelen en kasequivalenten -                 -                 213 213

Totaal activa 29.048 31.500 4.818 65.366
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Specialty 

Chemicals

Metals 

Recycling

Eliminaties/Niet-

toegewezen Totaal

'000 € 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018

OPBRENGSTEN

Externe verkopen 47.588 66.218 -                          113.806

Inter-business unit verkopen in hetzelfde 

segment -                 7.356 -7.356 -                 

Totale opbrengsten 47.588 73.574 -7.356 113.806

RESULTAAT

Operationeel segmentresultaat 1.872 5.240 -                          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 € 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018

ANDERE INFORMATIE

Investeringen in activa 372 1.861 49 2.282

Afschrijvingen / vervreemding 354 698 208 1.260

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 -                 -                 -                          -                 

Geldmiddelen en kasequivalenten -                 -                 650 650

Totaal activa 30.796 35.209 5.437 71.442  
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4. Andere operationele kosten en opbrengsten 

 '000 € 30/06/19 30/06/18

ANDERE OPERATIONELE KOSTEN
Bureelkosten & IT 327 317
Erelonen 873 803

Verzekeringen 217 276
Uitzendkrachten 219 201
Personeelsgerelateerde kosten 49 161
Afvoerkosten van afval 1.515 1.358
Reiskosten 139 119
Transportkosten 1.422 1.506
Andere aan-/verkoopkosten 334 307

Operationele indekking- negatief resultaat 196 542
Waardevermindering handelsvorderingen -                 38
Onderzoek en ontwikkeling 172 216
Diverse huur 67 79
Bijdrage lidgelden 234 177
Advertenties - Publiciteit 51 19
Andere belastingen (niet-resultaatgebonden) 29 107

Financiële kosten (andere dan rente) 206 122
Andere 156 94

6.206 6.442

 

 '000 € 30/06/19 30/06/18

ANDERE OEPRATIONELE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Operationele hedge resultaten 185 46
Financiële opbrengsten (andere dan rente) -                 62
Recuperatie afvalmaterialen 1.031 923
Schadegevallen 285 -              
Subsidies 172 237
Andere 24 18

1.697 1.286

 

5. Winstbelastingslasten 

 '000 € 30/06/19 30/06/18

Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen -875 -1.975
Uitgestelde belastingen -122 -85

Belastingslasten van de verslagperiode -997 -2.060
 

Binnenlandse winstbelastingen zijn berekend tegen een belastingstarief van 29,58 % (30/06/18: 

29,58%) op het verwachte resultaat van de verslagperiode. 

 

6. Dividend uitbetaald gedurende de periode 

Er werd over 2018 een totaaldividend van € 1,875 miljoen uitgekeerd (alsook een tantième ten 

bedrage van € 0,06 miljoen). 
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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 2018 13.639 -              65.240 78.879

Investeringen 105 -              1.686 1.791

Overdracht -              -              -                -              

Vervreemdingen -              -              -                -              

Per 30 juni 2019 13.744 0 66.926 80.670

GECUMULEERDE AFSCHRIJVINGEN 

Per 31 december 2018 12.653 -              55.731 68.384

Afschrijvingslasten van het boekjaar 70 -              1.333 1.403

Eliminatie als gevolg van vervreemding -              -              -                0

Per 30 juni 2019 12.723 -                 57.064 69.787

BOEKWAARDE

Per 31 december 2018 986 -              9.509 10.495

Per 30 juni 2019 1.021 0 9.862 10.883
 

 

8. Mutatieoverzicht immateriële activa 

 '000 €

Patenten, licenties & 

aangekochte software

KOSTPRIJS

Per 31 december 2018 1.842

Toevoegingen 41

Per 30 juni 2019 1.883

GECUMULEERDE AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Per 31 december 2018 1.619

Lasten voor het boekjaar 68

Per 30 juni 2019 1.687

BOEKWAARDE

Per 31 december 2018 223

Per 30 juni 2019 196
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9. Voorraden 

 '000 € 30/06/19 31/12/18

Grondstoffen 10.128 7.690

Goederen in bewerking 6.474 7.165

Gereed product 11.829 12.885

28.431 27.740

 

De voorraad per 30/06/19 bevat waardeverminderingen ten belope van 726 K€ (31/12/18: 366 K€) 

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

 

10. Handels- en andere vorderingen 

 '000 € 30/06/19 31/12/18

Vorderingen als gevolg van de verkoop van goederen 23.759 21.763

Andere vorderingen 1.600 870

25.359 22.633

 

Een bijzondere waardevermindering werd opgenomen voor het verwachte oninbare gedeelte van 

de handelsvorderingen voor een bedrag van 1.011 K€ (31/12/18: 1.011 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. 23.759 K€ is 17.585 K€ voorwerp van factoring bij een 

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

rekening van Campine (7.911 K€ per 30/06/19, 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-lood en -tintermijnmarkt waar 

Campine lood en tin op termijn verkoopt d.m.v. termijncontracten. 

 '000 €

Reële waarde van de

lopende instrumenten

Onderliggende 

loodvolumes (in ton)

Nettowijziging in reële 

waarde in het resultaat

Per 30 juni 2018 -132 1.900 -124

Per 31 december 2018 -59 1.675 504

Per 30 juni 2019 12 1.425 337

 

Op de balans kan je de reële waarde van de lopende instrumenten terugvinden bij de activa 

derivaten voor een bedrag van 14 K€ en bij de passiva derivaten voor een bedrag van 2 K€. 

 

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 leaseverplichtingen) 

 '000 € 30/06/19 31/12/18

Bankleningen - investeringskrediet 3.600 -              

Bankleningen - belastingsfinanciering 1.350 -              

Voorschotten in rekening-courant 177 2.035

Voorschotten mbt factoring 7.911 7.172

13.038 9.207

AF TE WIKKELEN VERPLICHTINGEN

Bankschulden op meer dan één jaar 2.475 -              

Bankschulden binnen het jaar 2.475 -              

Voorschotten in rekening-courant 177 2.035

Voorschotten mbt factoring 7.911 7.172

13.038 9.207

GEMIDDELD BETAALDE RENTETARIEVEN

Voorschotten in rekening-courant 2,21% 3,19%

Voorschotten mbt factoring 1,50% 1,62%

Bankleningen - investeringskrediet 1,50%                -     

Bankleningen - belastingsfinanciering 0,50%                -     

 

Campine heeft nieuwe investeringskredieten afgesloten voor een bedrag van 4.500 K€ waarvan 

reeds 3.600 K€ werd opgenomen per 30/06/2019. De terugbetaling zal gebeuren over een periode 

van 3 jaar waarvan de eerste aflossing zal geschieden in december 2019.  

Eveneens heeft Campine een financiering aangegaan voor de voorafbetaling van de belastingen 

over het inkomstenjaar 2018 ten bedrage van 2.250 K€. Deze belastingsfinanciering zal volledig 

worden terugbetaald in 2019. Het saldo bedroeg nog 1.350 K€ per 30/06/2019. 

 

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

rekening-courant en voorschotten m.b.t. factoring van 11.688 K€ (31/12/18: 9.207 K€) worden 

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

 

Op 30/06/19 had de Groep 17.408 K€ ongebruikte financieringsfaciliteiten beschikbaar (31/12/18: 

16.137 K€). 

 

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

basis van eigen vermogen, solvabiliteit en voorraadrotatie. Per 30/06/19 werd voldaan aan alle 

convenanten: 

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

bedroeg 29.769 K€ t.o.v. een vereist minimum van 22.000 K€. 

• De solvabiliteitsratio (45,65 %) voldeed aan de opgelegde ratio van 30 %. 

• Campine voldeed aan de ratio i.v.m. voorraadrotatie. 
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13. Handelsschulden en overige te betalen posten 

 '000 € 30/06/19 31/12/18

Handelsschulden 16.148 13.207

Andere schulden en overlopende posten 3.114 3.149

19.262 16.356

 

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 60 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. 

 

Overzicht van de financiële instrumenten op 30/06/19:  

 '000 € Categorie Boekwaarde

Reële 

waarde Niveau

I. Vaste Activa

II. Vlottende Activa

Handels- en overige vorderingen A 25.359 25.359 2                 

Geldmiddelen en kasequivalenten B 213 213 2                 

Derivaten C 14 14 1                 

Totaal financiële instrumenten op het 

actief van de balans 25.586 25.586

I. Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen A 2.475 2.475 2                 

Leaseverplichtingen A 149 149 2                 

Overige langlopende verplichtingen A -                        -               2                 

Overige financiële verplichtingen C -                        -               2                 

II. Kortlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen A 10.563 10.563 2                 

Leaseverplichtingen A 106 106 2                 

Kortlopende handels- en overige schulden A 19.262 19.262 2                 

Derivaten C 2 2 1                 

Totaal financiële instrumenten op 

het passief van de balans 32.557 32.557  
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Overzicht van de financiële instrumenten op 31/12/18:  

 '000 € Categorie Boekwaarde

Reële 

waarde Niveau

I. Vaste Activa

II. Vlottende Activa

Handels- en overige vorderingen A 22.633 22.633 2                 

Geldmiddelen en kasequivalenten B 121 121 2                 

Derivaten C -                        -               1                 

Totaal financiële instrumenten op het 

actief van de balans 22.754 22.754

I. Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen A -                        -               2                 

Overige langlopende verplichtingen A -                        -               2                 

Overige financiële verplichtingen C -                        -               2                 

II. Kortlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen A 9.207 9.207 2                 

Kortlopende handels- en overige schulden A 16.356 16.356 2                 

Derivaten C 59 59 1                 

Totaal financiële instrumenten op 

het passief van de balans 25.622 25.622  

 

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. 

 

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: 

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

-schulden), 

• 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. 
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15. Voorzieningen 

Per 30/06/19 bedroegen de provisies 1.090 K€ (31/12/18: 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. Leaseovereenkomsten 

De leaseverplichtingen die opgenomen werden op 1 januari 2019 bedragen 255K€. Er is geen 

impact op het eigen vermogen op 1 januari. De gewogen gemiddelde marginale rentevoet gebruikt 

op transitiedatum voor de verdiscontering van de toekomstige leasebetalingen bedraagt 2,90%. 

De onderstaande aansluiting van de openingsbalans van de leaseverplichtingen op 1 januari 2019 

is gebaseerd op de operationele leaseverplichtingen op 31 december 2018 (zoals toegelicht in 

toelichting 5.25 van het jaarverslag 2018). 

'000 €

Totaal van  de toekomstige minimum leasebetalingen aangaande niet-opzegbare 

operationele leaseovereenkomsten (niet verdisconteerd) op 31/12/18 321

Effect van verdiscontering -7

Leases van beperkte duur en lage waarde 0

Totaal verdisconteerde leaseverplichtingen per 1 januari 2019 314

Bestaande uit: 
-         Lange termijn leaseverplichtingen 197

-         Korte termijn leaseverplichtingen 117  
 

Geleasede activa hebben met name betrekking op bedrijfswagens. De verwachte terugbetaling 

van operationele leaseverplichtingen in 2019, die niet langer opgenomen worden als kosten voor 

operationele lease zoals het geval was onder IAS 17, maar als terugbetaling van 

leaseverplichtingen, bedraagt 117 K€ op jaarbasis. Een substantieel deel van dit bedrag zal in 2019 

een impact hebben op de afschrijvingskosten en voor een beperkt bedrag op de 

financieringskosten. 

 

17. 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 480 K€ (30/06/18: 516 K€). 

 

Andere transacties 

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

kosten aan de Campine Groep: 

• Hempel Special Metals Asia: 36 K€ (30/06/18: 33 K€) 

• F.W. Hempel Metallurgical: 158 K€ (30/06/18: 155 K€). 

• F.W. Hempel & Co Erze und Metalle: 89 K€ (30/06/18: 64 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€ (30/06/18: 8 K€). 
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18. 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. 

 

19. 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. 

 

20. 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. 

 

21. Goedkeuring van het tussentijds financieel verslag 

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

12/09/19. 

 

 

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). 



 

 

 

19 

Bijlage: Nieuwe grondslagen voor financiële verslaggeving (vervangt waarderingsregel 5.2.4 in 

het jaarverslag 2018) 

IFRS 16 Leaseovereenkomsten  

(Van toepassing voor alle boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019) 

Definitie van een leaseovereenkomst 
Een overeenkomst is of bevat een leaseovereenkomst als ze het recht op zeggenschap geeft over 
het gebruik van een geïdentificeerd goed gedurende een bepaalde periode tegen vergoeding.  
Om te bepalen of een leaseovereenkomst het recht op zeggenschap geeft over het gebruik van 
een geïdentificeerd goed gedurende een bepaalde periode, dient de entiteit na te gaan of ze voor 
de volledige duur van het gebruik beschikt over de volgende twee rechten: 

- het recht om nagenoeg alle economische voordelen uit het gebruik van het geïdentificeerde 

goed te verkrijgen en 

- het recht om te beslissen over het gebruik van het geïdentificeerde goed. 
 
Om de duur van leaseovereenkomsten te bepalen werden eventuele vernieuwings- of 
opzeggingsopties in aanmerking genomen, zoals vereist door IFRS 16, waarbij rekening werd 
gehouden met de waarschijnlijkheid dat de optie zal worden uitgeoefend en uitsluitend als die 
onder het zeggenschap van de huurder valt.  
Op de aanvangsdatum van de overeenkomst boekt de huurder een actief met gebruiksrecht en 
een leaseverplichting. Voor leaseovereenkomsten met een maximale duur van 12 maanden en 
huur van activa met lage waarde, past Campine de voorziene vrijstelling in IFRS 16 toe. Deze 
leaseovereenkomsten worden dus niet op de balans geboekt.  
 
Activa met gebruiksrecht 
De groep boekt activa met gebruiksrecht, op de aanvangsdatum van de overeenkomst, namelijk 
de datum waarop het actief beschikbaar is voor gebruik. Die activa worden gewaardeerd tegen de 
initiële kostprijs van de leaseverplichting met aftrek van afschrijvingen en eventuele 
waardeverminderingen, aangepast om rekening te houden met eventuele herwaarderingen van de 
leaseverplichting. De initiële kosten van activa met gebruiksrecht omvatten de verdisconteerde 
waarde van de leaseverplichting, de initiële kosten gemaakt door de huurder, de huurbetalingen 
gestort op de aanvangsdatum of ervoor, met aftrek van eventuele voordelen die de huurder heeft 
verkregen. Die activa worden afgeschreven over de geschatte levensduur van het onderliggende 
actief of de duur van de overeenkomst indien deze korter is, behalve indien de groep voldoende 
zekerheid heeft om de eigendom van het activum te verkrijgen bij het einde van de overeenkomst.  
De activa met gebruiksrecht worden gescheiden van de andere activa in een afzonderlijke rubriek 
van de vaste activa. 
 
Leaseverplichtingen 
De leaseverplichting wordt gewaardeerd tegen de verdisconteerde waarde van de nog niet 
gestorte huurbetalingen. De verdisconteerde waarde van de huurbetalingen wordt berekend aan 
de hand van de interestvoet uit de leaseovereenkomst indien deze interestvoet kan worden 
bepaald. Zo niet neemt de huurder zijn marginale interestvoet.  
De marginale interestvoet is de interestvoet die de huurder zou hebben betaald voor een lening 
met een gelijkaardige duur en gelijkaardige waarborgen om in een gelijkaardige economische 
omgeving een gelijkaardig goed te verwerven als het actief met gebruiksrecht. 
Over de duur van de overeenkomst waardeert de huurder de leaseverplichting als volgt:  

• door de boekwaarde te verhogen om de interesten op de leaseverplichting weer te geven; 

• door de boekwaarde te verlagen om de huurbetalingen weer te geven; 

• door de boekwaarde te herwaarderen om de nieuwe waarde van de leaseverplichting of de 

wijzigingen van de leaseovereenkomst weer te geven.  

 
De leaseverplichtingen worden opgenomen in een afzonderlijke rubriek op de balans. Betalingen 
voor het kapitaalgedeelte en de interesten worden gepresenteerd onder de 
financieringsactiviteiten in de kasstroomtabel. 
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Verslag inzake de beoordeling van de geconsolideerde tussentijdse 

financiële informatie van Campine NV voor de zes maanden eindigend op 30 

juni 2019 

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 2019, 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 21. 

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 65 366 (000) EUR en de 
geconsolideerde winst (aandeel van de groep) van de periode bedraagt 2 333 (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, 27 september 2019 
 
De commissaris 
Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises CVBA/SCRL 
Vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle* 
 
* Getekend door Gert Vanhees, Partner Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises, in 
afwezigheid van Luc Van Coppenolle 


