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Financiële resultaten 

Tijdens het eerste semester 2020 realiseerde Campine een omzet van 82,7 mio € (2019: 

102,9 mio €). De winst na belastingen bedroeg 103 K€ (2019: 2,33 mio €). De daling in verkoop en 

winst is volledig toe te schrijven aan de impact van de Corona-epidemie. Zowel de volumes als de 

metaalprijzen liggen substantieel lager dan in dezelfde periode in 2019. 

 

Dankzij een strikte kostencontrole en enkele ambitieuze initiatieven heeft Campine de epidemie 

tot dusver goed doorstaan. “We hebben voor 1,5 mio € aan kosten bespaard in de eerste jaarhelft 

en het verlies aan volumes kunnen beperken door enkele interessante opportuniteiten te 

verzilveren.” verklaart CEO De Vos“ We hebben zo ook onze jaarlijkse onderhoudsperiode kunnen 

vervroegen naar de maand mei en deze met meer eigen personeel uitgevoerd. Strikt cash 

management en beter spreiden van investeringen leidde tot behoud van onze sterke balans van 

eind 2019” concludeert hij. Met een solvabiliteitsratio van 54% verwacht Campine geen 

financieringsproblemen in de komende periode. 

 

Campine implementeerde een reeks maatregelen om het Covid-19 besmettingsrisico voor zijn 

medewerkers te minimaliseren. Het bedrijf maakte ook gebruik van enkele overheidsmaatregelen, 

waaronder tijdelijke werkloosheid, om de verlaagde vraag op te vangen. De verschillende 

productieafdelingen werden afwisselend stilgelegd om de efficiëntie zo hoog mogelijk te houden. 

Er werden eveneens zoveel mogelijk kosten bespaard of uitgesteld. Er worden geen geplande 

investeringen geschrapt, maar wel verder gespreid in de tijd. Enkele investeringsprojecten liepen 

trouwens vertraging op doordat sommige (internationale) toeleveranciers tijdelijk niet konden 

verder werken door de Covid-pandemie. 

 

Resultaten per divisie 

Divisie Specialty Chemicals 

Marktevolutie en performance 

• De eerste impact van de Covid-pandemie begon in februari met een stijging van de 

antimoonmetaalprijs door een algemene vrees voor een tekort van deze grondstof op de 

wereldmarkt. Het centrum van de antimoonproductie ligt namelijk in China in de provincie 

Hunan die aangrenst aan Wuhan (provincie Hubei) waar de pandemie uitbrak.  Door de vrees 

voor een tekort bleef de vraag naar antimoontrioxide in het 1e kwartaal op een normaal niveau. 

Slechts begin mei werd de impact van Corona voelbaar in de Specialty Chemicals afdeling met 

volumereducties bij enkele klanten van 30 tot 40%. De verminderde vraag leidde dan ook tot 

een snelle prijsdaling van de antimoongrondstof. 

• De omzet daalde tot 34,2 mio € (-22% tov 2019) als gevolg van de lagere volumes (-10% tov 

2019) en lagere verkoopprijzen van onze antimoonproducten.  

• Dankzij kostenbesparingen en verbeterde operationele efficiëntie werd een positief 

operationeel resultaat van 1.077 K € behaald (tov een break-even resultaat van 10 K € in 2019). 
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Divisie Metals Recycling 

Marktevolutie en performance 

• De impact van de Corona-crisis was vanaf de maand maart meteen voelbaar in onze lood 

afdeling, waar meer dan 80% van de producten worden verwerkt in batterijen, met de 

automobielsector als grootste segment. Het stilleggen van vele assemblagelijnen in Europa 

deed de vraag naar lood meteen kelderen. Volumereducties van 50 à 60% bij enkele industriële 

klanten waren geen uitzondering.  Toch konden we onze verkoopvolumes redelijk op peil 

houden dankzij enkele opportuniteiten bij nieuwe klanten en bij verschillende metaaltraders. 

Eind april was de toevoer van onze belangrijkste grondstof - oude batterijen - quasi volledig 

opgedroogd; door de gedwongen sluiting van garages en schroothandelaren kwamen geen 

batterijen meer tot bij onze leveranciers. Hierdoor werd beslist om onze jaarlijkse 

onderhoudsstop, gepland voor eind juli, te vervroegen naar eind mei.  

• De activiteiten uit Metals Recovery, waarbij ook andere metalen herwonnen worden, 

ondervonden geen hinder van de Covid-epidemie.  

• De omzet daalde tot 54,2 mio € (-19% tov 2019) als gevolg van de lagere volumes (-12% tov 

2019) en lagere LME-lood notering, die de basis uitmaakt van onze verkoopprijzen voor 

loodproducten. De gemiddelde LME-loodprijzen tijdens de eerste jaarhelft 2020 lagen 

beduidend lager dan in het eerste semester vorig jaar: 1.597 €/ton versus 1.735 €/ton in 2019.  

• Het operationeel resultaat kwam uit op een verlies van -970 K € in vergelijking met een winst 

in 2019 van 3.168 mio €. Naast de lagere volumes en verkoopprijzen is ook de verschuiving van 

de onderhoudskosten naar de eerste jaarhelft hiervan de oorzaak. 

 

Vooruitzichten 2020 

Een prognose maken voor het jaar 2020 blijft onder deze wisselende omstandigheden moeilijk. Als 
de grondstofprijzen hun opmars verderzetten, verwachten we wel het jaar positief te kunnen 
afsluiten. 
 
De vraag naar onze Specialty Chemicals producten herstelt slechts langzaam. We verwachten pas 
in het laatste kwartaal van 2020 terug op de pre-Covid niveaus te komen. De 
antimoonmetaalprijzen zijn sinds begin augustus terug stijgende, hoofdzakelijk door het lage 
aanbod aan antimoonhoudende ertsen. 
 
In onze Metals Recycling divisie is de vraag sinds juli opnieuw op een normaal niveau. Mogelijk 
heeft dit ook te maken met enkele tijdelijke en langere onderhoudssluitingen bij onze 
concurrenten. De LME-loodkoers verbeterde gevoelig tijdens de zomermaanden van een niveau 
beneden de 1.500 €/ton mid mei tot boven de 1.650 €/ton en fluctueert inmiddels rond het 
1.600 €/ton-niveau. 
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Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening  

 '000 € Toelichting 30/06/20 30/06/19

Opbrengsten 3 82.733 102.950

Andere bedrijfsopbrengsten 4 517 666
Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen -69.724 -85.410
Kosten van personeelsbeloningen -6.660 -7.292
Kosten van afschrijvingen -1.530 -1.530
Wijziging van voorziening m.b.t. sanering -                 -              
Andere operationele kosten 4 -5.229 -6.206
Operationeel resultaat (EBIT) 107 3.178

Beleggingsinkomsten -                 -              
Indekkingsresultaten: 11 209 337
- Afgesloten indekkingen 585 266
- Wijziging in open positie -376 71

Financieringskosten -119 -185
Netto financieel resultaat 90 152

Resultaat voor belastingen (EBT) 197 3.330

Belastingen 5 -94 -997

Resultaat van de periode (EAT) 103 2.333

Toewijsbaar aan:
Houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij 103 2.333
Minderheidsbelangen -                 -              

RESULTAAT PER AANDEEL (in €)
Basis & verwaterd 0,07 1,56
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Verkorte geconsolideerde balans 

 '000 € Toelichting 30/06/20 31/12/19

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 7 14.909 12.978
Activa met gebruiksrecht 12 375 355
Immateriële vaste activa 8 150 170
Uitgestelde belastingsactiva 459 93
Geblokkeerde gelden / rekening -                 -              

15.893 13.596
Vlottende activa
Voorraad 9 28.576 25.942
Handels- en andere vorderingen 10 / 14 15.939 15.231
Derivaten 11 / 14 22 291
Geldmiddelen en kasequivalenten 14 207 2.685

44.744 44.149

TOTAAL ACTIVA 60.637 57.745

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
Kapitaal en reserves

Uitgegeven kapitaal 4.000 4.000
Omrekeningsreserves -                 -              
Overgedragen winsten 28.879 31.491
- Wettelijke reserves 965 965
- Andere reserves en overgedragen resultaten 27.914 30.526
Eigen vermogen toewijsbaar aan houders van de gewone 

aandelen van de moedermaatschappij 32.879 35.491

Totaal eigen vermogen 32.879 35.491

Lange termijnverplichtingen

Verplichtingen ivm vergoedingen na uitdiensttreding 1.162 1.215
Uitgestelde belastingsverplichtingen
Bankleningen 12 1.875 2.625
Leaseverplichtingen 12 245 232
Voorzieningen 15 1.090 1.090

4.372 5.162
Korte termijnverplichtingen
Verplichtingen ivm vergoedingen na uitdiensttreding 63 101
Handels- en andere verplichtingen 13 15.601 15.105
Derivaten 11 107 -              
Winstbelastingen 245 143
Leaseverplichtingen 12 130 123
Voorschotten op rekening-courant en leningen 12 2.605 1.620
Voorschotten uit factoring 12 4.635 -              
Voorzieningen -                 -              

23.386 17.092

Totaal verplichtingen 27.758 22.254

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 60.637 57.745
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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 31/12/18 4.000 25.529 29.529 29.529

Totaal resultaat van de periode -              2.333 2.333 2.333
Dividenden en tantièmes -              -1.935 -1.935 -1.935 
Balans per 30/06/19 4.000 25.926 29.926 29.926

Totaal resultaat van de periode -              5.565 5.565 5.565
Dividenden en tantièmes -              -                    -                                      -              

Balans per 31/12/19 4.000 31.491 35.491 35.491

Totaal resultaat van de periode -              103 103 103
Dividenden en tantièmes -              -2.715 -2.715 -2.715 

(zie toelichting 6)

Balans per 30/06/20 4.000 28.879 32.879 32.879

 

 

Transacties met verbonden partijen 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar toelichting 16 van het tussentijds financieel 
verslag. 

 

Risico’s en onzekerheden 

De Covid-19-risico’s en onzekerheden staan vermeld onder de Financiële resultaten vooraan in dit 

document. 

 

De overige risico’s en onzekerheden waarmee Campine geconfronteerd wordt, hebben geen 
significante evolutie gekend sinds de afsluiting van het boekjaar 2019. We verwijzen naar 
toelichting 17 van het tussentijds financieel verslag. 

 

Belangrijke gebeurtenissen na de tussentijdse jaarafsluiting 

Tussen 30/06/20 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 30/06/20 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 30/06/20 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 

17/09/20. 

 

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 2020. 

 

 

 

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.com). 


