
 

Halfjaarresultaten 2021 

Gereglementeerde informatie - 2 september 2021 – 18:30 

Financiële resultaten 

Tijdens het eerste semester 2021 realiseerde Campine een omzet van 106,3 mio €, wat een stijging 

vertegenwoordigt van 29% t.o.v. het eerste semester van 2020 en 3% meer is dan het eerste 

semester van het ‘pre-Corona-jaar’ 2019. De EBITDA bedroeg 10,9 mio € en dit is een 

recordresultaat voor Campine.  

 

De stijging in omzet en resultaat is toe te schrijven aan de heropleving van de economie na de 

doorbraak van de Corona-epidemie en de stijging van de grondstofprijzen. “De vraag naar al onze 

producten is hoog sinds begin dit jaar” verklaart CEO De Vos. “Het komt er vooral op aan om 

voldoende grondstoffen te vinden tegen redelijke prijzen, al kunnen we de verhoogde kosten 

vrijwel onmiddellijk doorrekenen in de verkoop” voegt De Vos eraan toe. Vooral in de divisie 

Specialty Chemicals was er een schaarste aan diverse grondstoffen met grote prijsstijgingen tot 

gevolg.  

Daarnaast heeft Campine de efficiëntieverbeteringen en de kostenbesparingen van 2020 kunnen 

doortrekken. Door gepaste inspanningen en maatregelen kon Campine in 2021 zijn personeel 

vrijwaren van de negatieve impact van de Corona-epidemie.  

 

Om een betere vergelijking toe te laten, werden naast de resultaten van 2021 en die van het Covid-

jaar 2020 ook de resultaten van 2019 toegevoegd. 

 

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2019 ∆ 21 vs 20 ∆ 21 vs 19

Campine geconsolideerd totaal

Omzet in mio € 106,3 82,7 102,9 29% 3%

EBITDA in mio € 10,9 1,9 5,0 488% 116%

Divisie Specialty Chemicals

Gemiddelde antimoonprijs in $/ton 9.872             5.928           7.340           67% 34%

Omzet in mio € 47,2 34,2 43,7 38% 8%

EBITDA in mio € 6,3 1,7 0,5 278% 1113%

Verkoopvolume in ton 7.959             6.709           7.445           19% 7%

Divisie Metals Recycling

Gemiddelde loodprijs in €/ton 1.719             1.598           1.735           8% -1%

Omzet in mio € 69,1 54,2 66,5 27% 4%

EBITDA in mio € 4,6 0,2 4,5 2433% 1%

Verkoopvolume in ton 33.913 30.021 34.177 13% -1%

2019 cijfers exclusief vermindering boete EC

2020 cijfers inclusief een onderhoudssluiting in semester 1 2020  
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Resultaten per divisie/segment 

Divisie/segment Specialty Chemicals 

Marktevolutie en performance 

• De prijsstijging eind 2020 van antimoonmetaal - de basisgrondstof voor de productie van 

antimoontrioxide in onze Specialty Chemicals divisie, liep in 2021 versneld verder. 

Antimoonmetaalprijzen bereikten tegen eind maart een hoogte van bijna 12.000 $/ton wat 

meer dan een verdubbeling is van het niveau van mid 2020. Deze snelle prijsstijging is te 

verklaren door de verhoogde vraag naar antimoontrioxide in de westerse wereld en het 

verlaagde aanbod van antimoonerts door (Covid-gerelateerde) sluitingen van mijnen overal ter 

wereld. De schaarste aan ertsen leidde tot een relatief tekort aan metaal en vervolgens werd 

ook trioxide moeilijker verkrijgbaar. Deze situatie houdt tot op vandaag aan. Daarbovenop 

komt nog eens de explosieve verhoging van de maritieme transportkosten, die in een mum van 

tijd vervijfvoudigd zijn. 

• “Dankzij ons uitgebreid leveranciersnetwerk kon Campine de toelevering van antimoonmetaal 

voor de business unit Antimoon nipt garanderen. We werden hier wel al geholpen door onze 

nieuwste investering in recyclage, waarbij we lokaal - op de site van Beerse - antimoon 

herwinnen uit diverse afvalstromen” zegt Hans Vercammen, Divisie directeur Specialty 

Chemicals. “Door de fel verhoogde antimoonprijzen draagt deze nieuwe installatie versneld bij 

tot de resultaten van Campine.” 

• De grote uitdagingen in de business unit Plastics waren en zijn vooral gerelateerd aan het 

verzekeren van de toelevering van de verschillende polymeren en additieven aan redelijke 

prijzen. Campine slaagt er wel in om de hogere materiaalprijzen door te rekenen in zijn 

verkoopprijzen. 

• De omzet in de Specialty Chemicals divisie steeg tot 47,2 mio €, (een stijging van 38% t.o.v. 

2020 en 8% t.o.v. 2019) als gevolg van de toegenomen volumes en hogere verkoopprijzen.  

• De EBITDA steeg tot 6,3 mio €, een forse stijging tegenover vorige jaren (1,7 mio € in 2020 en 

0,5 mio € in 2019) en werd onder meer ondersteund door een positief stockwaarderingseffect 

als gevolg van de hogere prijzen. 

 

Divisie/segment Metals Recycling 

Marktevolutie en performance 

• De vraag naar lood was gedurende het volledige eerste semester relatief sterk. De LME-

loodkoers bleef tot eind april fluctueren rond de 1.650 €/ton, maar begon daarna aan een 

opmars tot een niveau van 1.950 €/ton tegen eind juni. 

• De productieoutput van onze business unit Lood lag in de eerste helft van 2021 iets lager dan 

normaal door een verhoogde slijtage aan een gedeelte van de hoogoven. Door de hogere 

output van de laatste jaren was dit gedeelte iets sneller aan vervanging toe.  

• De activiteiten uit de Metals Recovery business unit, waarbij ook andere metalen herwonnen 

worden, droeg extra bij tot het resultaat dankzij de hoge prijzen voor goud, zilver en tin.  

• De totale verkoopvolumes bereikten ca. 34.000 ton wat wel ca. 4.000 ton meer is dan het 

Covid-jaar 2020, en vergelijkbaar met 2019. 

• De omzet steeg tot 69,1 mio € (+27% t.o.v. 2020 en +4% t.o.v. 2019). 
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• De EBITDA kwam uit op een winst 4,6 mio € in vergelijking met een break-even in 2020 en is 

vrijwel identiek aan de resultaten in 2019.  

 

Vooruitzichten 2020 

We kunnen nu reeds bevestigen dat 2021 een bijzonder goed jaar wordt voor Campine, zeker als de 

grondstofprijzen op het huidig niveau blijven. In al onze businesses blijft de positieve marktsituatie 

aanhouden. “De vraag naar onze producten blijft hoog en we verwachten de rest van 2021 op volle 

capaciteit te draaien.” zegt CEO De Vos. 

 

LME-loodstocks in Europa en de USA blijven verder dalen waardoor de loodprijs relatief hoog blijft. 

De LME-loodnotering fluctueert hierdoor reeds geruime tijd rond het 2.000 €/ton-niveau. Er 

wordt verwacht dat er in 2022 een deficit is aan lood op de wereldmarkt. De hoge prijs en vraag 

wordt mede ondersteund door het tijdelijk uitvallen van de grootste loodproducent in Europa (door 

de overstromingen in West-Duitsland).  

 

Ook in de Specialty Chemicals divisie blijft de vraag groot, omdat de toelevering van de 

concurrentie uit Azië (vooral China) met logistieke beperkingen en verhoogde transportkosten te 

kampen heeft.  

 

 

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening  

 '000 € Toelichting 30/06/2021 30/06/2020

Opbrengsten uit contracten met klanten 4 106.325 82.733

Andere bedrijfsopbrengsten 5 641 517

Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen -81.247 -69.724

Kosten van personeelsbeloningen -7.639 -6.660

Kosten van afschrijvingen -1.967 -1.530

Andere operationele kosten 5 -6.703 -5.229

Operationeel resultaat (EBIT) 9.410 107

Indekkingsresultaten: 13 -437 209

- Afgesloten indekkingen -129 585

- Wijziging in open positie -308 -376

Financieringskosten -151 -119

Netto financieel resultaat -588 90

Resultaat voor belastingen (EBT) 8.822 197

Belastingen 6 -2.226 -94

Resultaat van de periode (EAT) 6.596 103

Toewijsbaar aan: Houders van gewone aandelen van de 

moedermaatschappij 6.596 103

RESULTAAT PER AANDEEL (in €) basis & verwaterd 4,40 0,07
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Verkorte geconsolideerde balans 

 '000 € Toelichting 30/06/2021 31/12/2020

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 8 19.016 18.514

Activa met gebruiksrecht 15 425 402

Immateriële vaste activa 9 109 130

Uitgestelde actieve belastinglatenties 44 86

19.594 19.132

Vlottende activa

Voorraad 10 35.260 26.345

Handelsvorderingen 11 27.531 17.173

Andere vorderingen 12 2.044 1.198

Derivaten 13 126 93

Geldmiddelen en kasequivalenten 4 943 190

65.904 44.999

TOTAAL ACTIVA 85.498 64.131

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Kapitaal en reserves

Uitgegeven kapitaal 4.000 4.000

Wettelijke reserves 965 965

Andere reserves en overgedragen resultaten 36.077 30.546

Eigen vermogen toewijsbaar aan houders van de gewone 

aandelen van de moedermaatschappij 41.042 35.511

Totaal eigen vermogen 41.042 35.511

Lange termijnverplichtingen

Verplichtingen ivm vergoedingen na uitdiensttreding 1.166 1.176

Uitgestelde belastingsverplichtingen 234 0

Voorzieningen 18 1.135 1.135

Bankleningen 14 2.625 4.125

Leaseverplichtingen 15 250 234

5.410 6.670

Korte termijnverplichtingen

Verplichtingen ivm vergoedingen na uitdiensttreding 27 52

Handelsverplichtingen 16 16.985 12.921

Andere verplichtingen 3.588 2.973

Derivaten 13 340 0

Winstbelastingen 1.648 96

Leaseverplichtingen 15 175 168

Voorschotten op rekening-courant en leningen 14 4.346 3.085

Voorschotten uit factoring 14 11.937 2.655

39.046 21.950

Totaal verplichtingen 44.456 28.620

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 85.498 64.131
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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 2019 4.000 31.491 35.491 35.491

Totaalresultaat van de periode -                     103 103 103

Dividenden en tantième -                     -2.715 -2.715 -2.715 

Balans per 30 juni 2020 4.000 28.879 32.879 32.879

Balans per 31 december 2020 4.000 31.511 35.511 35.511

Totaalresultaat van de periode -                     6.596 6.596 6.596

Dividenden en tantième

 (zie toel. 7) -                     -1.065 -1.065 -1.065 

Balans per 30 juni 2021 4.000 37.042 41.042 41.042

 

 

Transacties met verbonden partijen 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar toelichting 20 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 2020. We verwijzen naar toelichting 21 van 
het tussentijds financieel verslag. 

 

Belangrijke gebeurtenissen na de tussentijdse jaarafsluiting 

Tussen 30/06/21 en het tijdstip waarop deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële 

staten voor publicatie werden vrijgegeven, hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen 

voorgedaan. 

 

Verklaring over het getrouw beeld 

De Raad van Bestuur verklaart dat voor zover hen bekend: 

• De niet-geauditeerde verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes 

maanden afgesloten op 30/06/21 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 30/06/21 een getrouw 

overzicht geeft van de door de wet vereiste inlichtingen en overeenstemt met de verkorte 

tussentijdse geconsolideerde financiële staten. 
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Commissaris  

De Commissaris heeft bevestigd dat, gebaseerd op zijn reviewwerkzaamheden die afgewerkt zijn, 

geen elementen naar voren zijn gekomen die het nodig zouden maken de financiële informatie in 

het bijhorende halfjaarverslag, in belangrijke mate aan te passen. 

 

Goedkeuring van het tussentijds financieel verslag 

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

02/09/21. 
 

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 2021. 

 

 

 

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). 


