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HALFJAARRESULTATEN 2016

Hoofdlijnen

De inkomsten kenden een stijging van 1% en de recurrente EBIT van 3%, op jaarbasis. De sterke groei in 
Automotive Catalysts en Rechargeable Battery Materials heeft de impact van de gedaalde metaalprijzen op 
de diverse recyclageactiviteiten ruimschoots gecompenseerd.
 Inkomsten: € 1,4 miljard (+1%)
 Recurrente EBITDA: € 259 miljoen (stabiel ten opzichte van eerste helft van 2015)
 Recurrente EBIT: € 176 miljoen (+3%)
 ROCE: 14,6% (tegenover 14,4% in de eerste helft van 2015)
 Recurrente nettowinst (aandeel Groep): € 111 miljoen (-15%)
 Recurrente winst per aandeel: € 1,03 (-15%)
 Nettoschuld: € 298 miljoen stemt overeen met een schuldgraad van 14,3%
De groei investeringen in schone mobiliteit en recyclage worden voortgezet en bedroegen € 86 miljoen in de 
eerste jaarhelft. Umicore versnelt haar investeringen in de capaciteitsuitbreiding voor kathodematerialen 
gericht op de auto-industrie en zal haar capaciteit tegen 2018 verdrievoudigen. In Recycling wordt de 
capaciteit opgedreven in het kader van de 40% capaciteitsuitbreiding van de fabriek in Hoboken.
Umicore heeft een akkoord ondertekend over de verkoop van haar Zinc Chemicals business unit aan 
OpenGate Capital. De transactie zal naar verwachting worden afgerond tijdens de tweede jaarhelft van 
2016, onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring van de regelgevende instanties.
De niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van € 68 miljoen op EBIT, voornamelijk 
gerelateerd aan de boete die de Franse Mededingingsautoriteit Umicore heeft opgelegd met betrekking tot 
haar Building Products-activiteiten in Frankrijk, en die naar verwachting in het derde kwartaal wordt betaald. 
Umicore betwist de beslissing, inclusief de opgelegde boete, en zal in beroep gaan.
Een interim-dividend van € 0,60 per aandeel wordt uitgekeerd in augustus. Dit bedrag stemt overeen met de 
helft van het jaarlijkse dividend voor het boekjaar 2015, in lijn met het dividendbeleid.

Vooruitzichten

Umicore verwacht dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar tussen € 345 - € 365 miljoen* zal 
liggen, ervan uitgaand dat de huidige metaalprijzen aanhouden.

*Inclusief de bijdrage van Zinc Chemicals voor het volledige jaar

Opmerking: In overeenstemming met IFRS 5 werden vanaf de tweede helft van 2015 geen afschrijvingen opgenomen voor de 
stopgezette activiteiten. Alle vergelijkingen worden gemaakt met de eerste helft van 2015, tenzij anders vermeld. Alle indicatoren van de 
Groep omvatten de stopgezette activiteiten.
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Kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2015 2015 2016

Omzet* 5.441,5 5.000,4 5.165,2
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 1.335,5 1.293,4 1.354,4

Recurrente EBITDA 260,0 244,7 258,8

Recurrente EBIT 171,1 159,2 175,7
   waarvan geassocieerde ondernemingen 8,7 5,6 7,6
Niet-recurrente EBIT (29,8) (45,1) (67,6)
IAS 39 effect op EBIT (3,4) 0,7 (3,5)
Totale EBIT 137,9 114,8 104,6
Recurrente operationele marge 12,2% 11,9% 12,4%

Gemiddelde gewogen nettorente 1,56% 1,55% 1,80%
Recurrente belastingsgraad 23,81% 18,61% 25,63%

Recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep 130,6 115,4 111,4
Nettoresultaat, aandeel van de Groep 90,1 79,1 45,6

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 73,0 71,5 78,2
Investeringen 100,0 140,3 86,0

Netto toename/afname van de kasstromen vóór 
financieringsoperaties 44,3 74,6 74,4
Totaal der activa, einde periode 4.152,4 4.030,1 4.088,4
Eigen vermogen van de Groep, einde periode 1.790,2 1.731,6 1.727,7
Geconsolideerde netto financiële schuld, einde periode 314,2 321,3 297,5
Schuldratio, einde periode 14,6% 15,3% 14,3%
Gemiddelde nettoschuld / recurrente EBITDA 58,9% 64,9% 59,8%

Aangewend kapitaal, einde periode 2.429,6 2.414,5 2.391,4
Aangewend kapitaal, gemiddelde 2.382,4 2.422,0 2.402,9
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 14,4% 13,1% 14,6%

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde 
ondernemingen)

10.386 10.429 10.408
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 3.709 3.301 3.192
Frequentiegraad van arbeidsongevallen 2,92 2,63 2,95
Ernstgraad van arbeidsongevallen 0,08 0,09 0,87
* inclusief de eliminatie van transacties tussen voortgezette en stopgezette activiteiten
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Kerncijfers per aandeel H1 H2 H1
(in € / aandeel) 2015 2015 2016

Totaal aantal uitgegeven aandelen, einde periode 112.000.000 112.000.000 112.000.000
   waarvan uitstaande aandelen 108.960.216 108.072.466 108.981.475
   waarvan aandelen in eigen bezit 3.039.784 3.927.534 3.018.525
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
   basisberekening 108.530.176 108.363.976 108.538.699
   na verwateringseffect 109.099.959 108.846.092 109.098.483

Recurrente winst per aandeel 1,20 1,07 1,03
Winst per aandeel volgens basisberekening 0,83 0,73 0,42
Winst per aandeel na verwateringseffect 0,83 0,73 0,42

Dividend 0,50 0,70 0,60

Netto toename/afname van de kasstromen vóór 
financieringsoperaties, basisberekening 0,41 0,69 0,69

Totaal der activa, einde periode 38,11 37,29 37,51
Eigen vermogen van de Groep, einde periode 16,43 16,02 15,85

Opsplitsing per segment

Inkomsten
(metaal niet inbegrepen)

EBIT
(recurrente)

Aangewend kapitaal
(gemiddelde)

CA = Catalysis, E&ST = Energy & Surface Technologies, RE = Recycling
Exclusief Corporate
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Catalysis

Catalysis kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2015 2015 2016

Totale omzet 1.403,7 1.345,6 1.395,3
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 549,0 544,6 598,0

Recurrente EBITDA 85,0 87,4 102,3

Recurrente EBIT 61,2 62,9 77,6
   waarvan geassocieerde ondernemingen 5,0 3,7 5,1
Totale EBIT 55,8 60,1 76,3
Recurrente operationele marge 10,2% 10,9% 12,1%

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 45,6 45,6 51,2
Investeringen 33,4 45,3 22,8

Aangewend kapitaal, einde periode 949,4 968,2 895,6
Aangewend kapitaal, gemiddelde 900,4 958,8 931,9
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 13,6% 13,1% 16,6%

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde 
ondernemingen) 2.362 2.443 2.495
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 166 168 172

Overzicht en vooruitzichten

De inkomsten en de winst van Catalysis stegen met respectievelijk 9% en 27% door een sterke groei in 
Automotive Catalysts.

Er wordt verwacht dat de vraag en de productmix in Automotive Catalysts sterk zullen blijven tijdens de 
tweede jaarhelft en dat de inkomsten en de winst voor het volledige jaar beduidend hoger zullen liggen voor 
de business group.

Overzicht van de activiteiten in 1H 2016

De inkomsten en de winst van Automotive Catalysts kenden een aanzienlijke stijging ten opzichte van 
dezelfde periode in 2015, voornamelijk door een sterke volumegroei en een betere product- en regionale mix 
in personenwagens. Er werden ook meer inkomsten gegenereerd voor katalysatoren voor zware 
dieselvoertuigen, met een bijzonder solide vraag in Europa. De productielijnen voor zware 
dieseltoepassingen in Frankrijk en China zijn nu volledig operationeel.

De wereldwijde markt van personenwagens is met 2,2% gegroeid, grotendeels door de stevige groei in 
Europa, China en Noord-Amerika. Umicore’s volumes en inkomsten kenden een sterke stijging op jaarbasis 
en overtroffen het groeitempo van de wereldwijde automarkt en in de meeste regio's. 
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In Europa namen Umicore’s volumes en inkomsten fors toe, ver boven de 4,2% groei van de markt. De mix 
verbeterde nog met een groter aandeel van dieselkatalysatoren na de uitrol van Euro 6b-conforme platforms. 
Ook de vraag naar benzinekatalysatoren steeg door het succes van eerder gelanceerde benzineplatforms 
en de toenemende marktpenetratie van de efficiëntere benzinemotoren met directe injectie, waaraan 
Umicore een goede blootstelling heeft. De productiefabriek in Polen is nu volledig operationeel voor de 
Europese markt.

In Noord-Amerika daalden Umicore’s volumes lichtjes door een relatief lagere blootstelling aan de Aziatische 
autofabrikanten die de belangrijkste drijfveer waren achter de marktgroei van 3,8% in deze regio. De 
inkomsten hielden echter gelijke tred met de markt dankzij een goede platformmix. Umicore breidde haar 
testlaboratorium in het technologieontwikkelingscentrum in Auburn Hills, Michigan, uit. In Zuid-Amerika 
daalden Umicores volumes en inkomsten, zij het minder dan de automarkt die nog steeds in een depressie 
zit en een terugval kent.

In China overtroffen Umicore’s volumes en inkomsten aanzienlijk de marktgroei van 5,9% dankzij een goede 
platform- en klantenmix. In Zuid-Korea namen de inkomsten en volumes toe als gevolg van een goede 
platformmix. De volumes en inkomsten voor Japanse autofabrikanten stegen fors wereldwijd, en Umicore’s 
strategie om haar marktaandeel in dit segment te verhogen, werpt verder vruchten af. In India overtroffen 
Umicore’s volumes en inkomsten de gezond groeiende markt dankzij een goede platformmix. De bouw van 
de nieuwe fabriek voor katalysatoren in Thailand is bijna voltooid en de ingebruikname ervan is voorzien 
voor het derde kwartaal van dit jaar.

De inkomsten in Precious Metal Chemistry bleven stabiel op jaarbasis. De toegenomen inkomsten voor 
organische verbindingen gebruikt in de bulkchemicaliën en life science-toepassingen werden tenietgedaan 
door, onder andere, minder bestellingen voor API's (Active Pharmaceutical Ingredients) en een zwakkere 
vraag in Zuid-Amerika naar anorganische chemicaliën gebruikt in katalytische toepassingen.
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Energy & Surface Technologies

Energy & Surface Technologies kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2015 2015 2016

Totale omzet 756,5 717,9 683,6
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 297,7 289,1 288,3

Recurrente EBITDA 60,6 51,9 59,1

Recurrente EBIT 40,0 30,3 36,9
   waarvan geassocieerde ondernemingen (0,6) (2,9) (0,8)
Totale EBIT 26,5 10,9 38,6
Recurrente operationele marge 13,6% 11,5% 13,1%

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 10,0 10,2 10,0
Investeringen 18,3 24,2 22,4

Aangewend kapitaal, einde periode 653,9 633,4 697,9
Aangewend kapitaal, gemiddelde 636,3 643,7 665,6
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 12,6% 9,4% 11,1%

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde 
ondernemingen) 2.242 2.258 2.286
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 912 936 888

Overzicht en vooruitzichten

De inkomsten en de winst van Energy & Surface Technologies daalden met respectievelijk 3% en 8% 
vanwege de impact van de lagere nikkel- en kobaltprijzen op de raffinage –en recyclageactiviteiten in Cobalt 
& Specialty Materials. Deze impact werd enigszins gecompenseerd door de sterke prestaties van 
Rechargeable Battery Materials, Electroplating en Electro-Optic Materials.

De winst voor het volledige jaar zal naar verwachting iets hoger liggen dan in 2015, voornamelijk dankzij de 
aanhoudende groei in de vraag naar materialen voor herlaadbare batterijen, in het bijzonder voor gebruik in 
toepassingen in de autosector.

Overzicht van de activiteiten in 1H 2016

De volumes en inkomsten voor Rechargeable Battery Materials waren aanzienlijk hoger dan in de eerste 
helft van 2015 door de groeiende vraag naar NMC-kathodematerialen (nikkel-mangaan-kobalt) gebruikt in 
het transportsegment. Met haar gediversifieerd klantenbestand en brede waaier aan NMC-
kathodematerialen plukt Umicore de vruchten van de stijgende marktpenetratie van elektrische en hybride 
voertuigen wereldwijd en het gebruik van grotere batterijen om het rijbereik te vergroten. De vraag naar 
Umicore’s NMC-kathodematerialen gebruikt in toepassingen voor energieopslag nam ook toe op jaarbasis.

De vraag naar high energy LCO-kathodematerialen (lithium kobaltiet) voor high-end draagbare apparaten, 
zoals smartphones, tablets en ultrabooks, steeg opnieuw in het tweede kwartaal, na seizoensgebonden 
voorraadwijzigingen in het eerste kwartaal. Umicore’s gepatenteerde High Energy LCO-technologie blijft de 
beste prestaties bieden voor de huidige en nieuwe generaties van hoge-energie-polymeerbatterijen en 
dunne prismatische batterijen.
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Umicore kondigde onlangs een capaciteitsuitbreiding van € 160 miljoen aan voor NMC-kathodematerialen in 
China en Zuid-Korea. Umicore zal er haar nieuwste generatie, intern ontwikkelde, productietechnologieën 
inzetten, wat zal toelaten om de capaciteit te verdrievoudigen tegen eind 2018 en dit voor een breed scala 
aan materiaaltypes die voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen van de auto-industrie. De nieuwe 
capaciteit zou beschikbaar moeten worden vanaf de tweede helft van 2017. Ondertussen zullen kleinere 
capaciteitsuitbreidingen worden ingevoerd in China in de tweede helft van 2016.

De inkomsten voor Cobalt & Specialty Materials daalden op jaarbasis, voornamelijk door de sterk 
afgenomen nikkel- en kobaltprijzen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en hun stabilisatie op de 
huidige lage niveaus. Dit leidde tot een lagere stroom van inkomsten van de raffinage-activiteiten en lagere 
raffinage- en distributiemarges. Andere factoren die de inkomsten beïnvloedden, waren de beperkte vraag 
en de concurrentiedruk in enkele eindmarkten. 

De inkomsten uit keramiek & chemicaliën zijn gedaald. Het aantal bestellingen van metaalcarboxylaten nam 
af ten opzichte van het hoge aantal tijdens de eerste helft van 2015. Er werden stabiele inkomsten behaald 
uit de distributieactiviteiten ondanks de lage metaalprijzen. De impact van deze lagere prijzen werd immers 
gecompenseerd door de volumegroei. Het aantal bestellingen van kobaltoxiden daalden in een uiterst 
competitieve markt. De inkomsten van werktuigmaterialen bleven stabiel. 

De bouwwerkzaamheden om de raffinage-fabriek in Olen, België, te vernieuwen, worden aangevat in de 
tweede helft van 2016 en zullen naar verwachting tegen eind 2018 afgewerkt zijn. Door deze investering zal 
de business unit haar recyclagecapaciteit vergroten voor kobalt- en nikkelhoudende residuen.

Electroplating genereerde hogere inkomsten op jaarbasis, met een sterk gestegen vraag in het tweede 
kwartaal. De inkomsten uit decoratieve toepassingen stegen door een hogere vraag naar roze gouden 
coatings voor modejuwelen, terwijl het aantal bestellingen van edelmetaalhoudende elektrolyten profiteerde 
van de groeiende vraag in het draagbare-elektronicasegment. De hogere inkomsten uit coatingproducten 
voor printplaten weerspiegelden een toename van het marktaandeel.

De inkomsten voor Electro-Optic Materials bleven nagenoeg stabiel op jaarbasis. Een lagere bijdrage van 
recyclage en raffinage, evenals de substratenactiviteit, werd grotendeels gecompenseerd door hogere 
inkomsten voor germaniumtetrachloride en optische infraroodtoepassingen. Het algemene resultaat werd 
ondersteund door productiviteitsverbeteringen.

De inkomsten voor Thin Film Products daalden ten opzichte van de eerste helft van 2015. Dit was te wijten 
aan een lagere bijdrage van de activiteit voor grote oppervlaktebehandeling, waarvan het aantal bestellingen 
en premies leden onder concurrentiedruk. De vraag naar producten verkocht aan de micro-elektronica-
industrie steeg. De fabriek in China voor de productie en recyclage van ITO-targets (indium tin oxide) werd 
ingebruikgenomen aan het einde van de periode en de productie wordt opgevoerd.
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Recycling

Recycling kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2015 2015 2016

Totale omzet 3.301,4 2.950,5 3.076,7
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 342,9 320,1 323,3

Recurrente EBITDA 106,7 97,6 91,3

Recurrente EBIT 77,0 64,5 61,5
Totale EBIT 65,7 66,8 56,4
Recurrente operationele marge 22,4% 20,2% 19,0%

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 10,3 10,9 12,0
Investeringen 31,6 51,4 29,6

Aangewend kapitaal, einde periode 481,7 465,9 466,9
Aangewend kapitaal, gemiddelde 446,7 473,8 466,4
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 34,5% 27,2% 26,4%

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde 
ondernemingen) 3.238 3.211 3.188

Overzicht en vooruitzichten

De inkomsten en de winst van Recycling daalden respectievelijk met 6% en 20% en weerspiegelden de 
impact van lagere metaalprijzen.

De bevoorrading in Precious Metals Refining blijft gunstig en het geleidelijk opdrijven van de nieuwe 
capaciteit van de fabriek in Hoboken zou tot grotere verwerkte volumes moeten leiden in vergelijking met 
2015. Indien de hogere spotprijzen voor enkele edelmetalen zoals goud en zilver aanhouden, zou dit een 
gunstig effect hebben op de winst voor het volledige jaar. De prijzen voor PGM’s en speciale metalen blijven 
zwak.

Overzicht van de activiteiten in 1H 2016

De inkomsten van Precious Metals Refining daalden op jaarbasis, aangezien de lichtjes hogere verwerkte 
volumes meer dan tenietgedaan werden door lagere metaalprijzen. Voor edelmetalen liepen de meeste 
langlopende prijscontracten, die door Umicore begin 2015 werden afgesloten, ten einde in deze periode, 
terwijl de gemiddeld ontvangen prijzen voor de meeste speciale metalen, waarvoor geen prijscontracten 
kunnen worden afgesloten, aanzienlijk daalden en de marges aantastten.

De bevoorrading bleef zeer goed met een grote beschikbaarheid van complexe materialen. Vooral de non-
ferro metaalmijnen- en smeltindustrieën brachten grote hoeveelheden complexe residuen aan. De mix voor 
materialen op het einde van hun levensduur was ietwat minder positief door de concurrentiedruk voor 
gebruikte autokatalysatoren en elektronisch schroot.

Het capaciteitsuitbreidingsprogramma in Hoboken zit op schema. Het opvoeren van de nieuwe capaciteit 
ging van start en zal worden voortgezet gedurende de tweede helft van het jaar met een meer uitgesproken 
effect op de volumes, aangezien er dan geen stilstand is gepland. De lopende investeringen in 
ondersteunende diensten verlopen volgens plan en zouden tegen het einde van het jaar moeten zijn 
afgerond.
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De inkomsten van Jewellery & Industrial Metals bleven nagenoeg stabiel ten opzichte van de eerste zes 
maanden van 2015. De productactiviteiten lieten hogere inkomsten optekenen door een toegenomen vraag 
voor de meeste productgroepen. De recyclageactiviteit droeg echter minder bij. Hoewel de raffinagevolumes 
de vruchten hebben geplukt van een betere beschikbaarheid van goud- en zilverhoudende residuen, werd 
dit meer dan tenietgedaan door de lagere metaalprijzen.

De inkomsten van Platinum Engineering Materials daalden vergeleken met het vorige jaar vanwege een 
afgenomen vraag naar zowel toepassingen voor glas- als platinumgaaskatalysatoren. De impact van de 
lagere inkomsten op de winst werd gedeeltelijk gecompenseerd door eerder ingevoerde kostenbesparende 
maatregelen.

De bijdrage van de tradingactiviteiten van Precious Metals Management werd beduidend beïnvloed door 
de lage metaalprijzen, ondanks een herstel van enkele metaalprijzen tegen het einde van de periode. Deze 
impact werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een toegenomen industriële vraag naar de fysieke 
levering van metalen.

De inkomsten van Technical Materials daalden ten opzichte van het vorige jaar als gevolg van de nog 
steeds moeilijke marktomstandigheden en de overcapaciteit in de diverse eindmarkten. De impact van de 
lagere inkomsten op de winst werd volledig rechtgezet door eerder ingevoerde kostenbesparende 
maatregelen en er worden verdere stappen geëvalueerd om de duurzaamheid van de business unit te 
bevorderen.
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Corporate

Corporate kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2015 2015 2016

Recurrente EBITDA (12,4) (11,6) (14,2)

Recurrente EBIT (18,6) (18,0) (20,6)
   waarvan geassocieerde ondernemingen 3,2 5,2 2,2
Totale EBIT (18,0) (34,7) (24,0)

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 5,5 3,5 3,1
Investeringen 4,4 4,1 3,7

Aangewend kapitaal, einde periode 161,2 147,7 173,9
Aangewend kapitaal, gemiddelde 175,3 154,5 160,8

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde 
ondernemingen) 1.051 1.000 972
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 2.110 1.689 1.645

Overzicht Corporate 1H

De totale corporate kosten bleven grotendeels op hetzelfde niveau als in de eerste helft van 2015.

Element Six Abrasives tekende aanzienlijk lagere inkomsten op jaarbasis door een verdere verslechtering 
van de diverse eindmarkten, hoewel er eerste tekenen van herstel werden waargenomen tegen het einde 
van de periode. De inkomsten van producten uit olie- en gasboringen in het bijzonder werden getroffen door 
een forse verzwakking van de vraag, door de sterke afname van het aantal boorplatformen wereldwijd. De 
impact van de lagere inkomsten op de winstbijdrage van Element Six Abrasives werd gedeeltelijk 
gecompenseerd door kostenbesparende maatregelen.

Onderzoek & Ontwikkeling

De uitgaven voor O&O in de volledig geconsolideerde ondernemingen, inclusief stopgezette activiteiten, 
bedroegen € 78 miljoen, wat neerkomt op een stijging ten opzichte van de € 73 miljoen in dezelfde periode in 
2015. De stijging op jaarbasis is het gevolg van hogere O&O uitgaven in Catalysis en Recycling. De uitgaven 
voor O&O bedroegen 5,8% van de inkomsten, en de gekapitaliseerde ontwikkelingskosten 
vertegenwoordigden € 8,3 miljoen van het totale bedrag. 

Medewerkers

Op 5 mei vond een dodelijk ongeval plaats in Manaus, Brazilië. Uit onderzoek bleek dat dit ongeval 
veroorzaakt werd doordat een werknemer een chemische behandelingsprocedure op een foute manier 
uitvoerde. Inspanningen gericht op het identificeren en behandelen van mogelijke verbeterpunten, worden 
verdergezet.

In de Groep kwamen 27 ongevallen met arbeidsverlet voor in vergelijking met 26 in de eerste jaarhelft van 
2015. Dit leidde tot een frequentiegraad van 2,95 (ten opzichte van 2,92 in H1 2015). De ernstgraad bedroeg 
0,87 (ten opzichte van 0,08 in H1 2015) vanwege het dodelijk ongeval.
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Het aantal werknemers in de volledig geconsolideerde ondernemingen, inclusief in stopgezette activiteiten, 
daalde van 10.429 op het einde van 2015 naar 10.408 eind juni 2016. De toename van het personeel in de 
groeiende activiteiten van Automotive Catalysts en Rechargeable Battery Materials werd meer dan 
tenietgedaan door een daling van het personeelsbestand over de verschillende business units heen.
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Stopgezette activiteiten

Stopgezette activiteiten kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2015 2015 2016

Totale omzet 395,2 349,5 347,6
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 148,5 143,3 147,5

Recurrente EBITDA 20,1 19,5 20,4

Recurrente EBIT* 11,5 19,5 20,3
   waarvan geassocieerde ondernemingen 1,1 (0,4) 1,1
Totale EBIT 7,9 11,7 (42,6)
Recurrente operationele marge 7,0% 13,9% 13,0%

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 1,8 1,2 1,8
Investeringen 12,2 15,3 7,5

Aangewend kapitaal, einde periode 183,4 199,3 157,0
Aangewend kapitaal, gemiddelde 223,8 191,4 178,2
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 10,3% 20,3% 22,8%

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde 
ondernemingen) 1.493 1.517 1.467
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 521 508 487

* In overeenstemming met IFRS 5 werden vanaf de tweede helft van 2015 geen afschrijvingen opgenomen 
voor de stopgezette activiteiten. 

Overzicht van de activiteiten in 1H 2016

De inkomsten van Zinc Chemicals daalden. De lagere zinkprijs, die een stuk onder het gemiddelde van 
dezelfde periode vorig jaar lag, had een negatieve impact op de recyclagemarges. De toegenomen vraag in 
de meeste productgroepen en de goede beschikbaarheid van zinkhoudende residuen konden de impact van 
de lagere recyclagemarges op de inkomsten slechts gedeeltelijk rechttrekken.

De verkoopvolumes voor zinkbatterijmaterialen stegen dankzij een uitbreiding van het marktaandeel. Het 
aantal bestellingen van zinkoxiden nam ook toe, terwijl de vraag naar fijne zinkpoeders bescheidener was. 

De ingebruikname van de nieuwe fabriek voor de productie van hoogwaardige fijne zinkpoeders en de 
recyclage van zinkresiduen in Changsha, China, verloopt zoals gepland. 

Umicore sloot een overeenkomst om haar Zinc Chemicals business unit te verkopen aan OpenGate Capital, 
een Amerikaanse private investeringsmaatschappij die zich richt op de ontwikkeling van een brede portfolio 
van hoogwaardige industriële activiteiten. De transactie waardeert de bedrijfswaarde van de activiteit op 
€ 142 miljoen en zal naar verwachting afgerond worden tijdens de tweede jaarhelft, onder voorbehoud van 
de gebruikelijke goedkeuring van de regelgevende instanties.

De inkomsten van Building Products stegen licht op jaarbasis. In Europa profiteerde de business unit van 
een goede start van het jaar, dankzij een relatief milde winter. Hoewel de Europese bouwsector matig 
presteerde, werden de eerste tekenen van stabilisatie waargenomen tijdens de periode. De vraag in de 
markten buiten Europa was stabiel. 
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De productmix bleef verbeteren met een stijgend aandeel van producten met een hogere toegevoegde 
waarde. De premies, vooral in de meer gestandaardiseerde marktsegmenten, bleven echter lijden onder de 
concurrentiedruk.

De Franse Mededingingsautoriteit publiceerde haar beslissing met betrekking tot de verkoopactiviteiten van 
zink materialen voor dakbedekking en regenwatersystemen in Frankrijk. Umicore betwist de beslissing, 
waaronder de opgelegde boete van € 69 miljoen, en zal in beroep gaan.
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Financieel overzicht

Niet-recurrente elementen en IAS 39

De niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van € 68 miljoen op de EBIT. De grootste niet-
recurrente uitgave had betrekking op een boete van € 69 miljoen, die Umicore werd opgelegd door de 
Franse Mededingingsautoriteit en verband houdt met de activiteiten van Building Products in Frankrijk. De 
boete zal naar verwachting betaald worden in het derde kwartaal. Herstructureringskosten bedroegen 
€ 7 miljoen en hadden betrekking op aanpassingen aan de productie in bepaalde business units zoals 
Platinum Engineered Materials en Zinc Chemicals. Een herstel van bepaalde metaalprijzen aan het einde 
van de periode liet toe om waardeverminderingen op permanent vaste metaalvoorraden in verschillende 
business units te hernemen voor een bedrag van € 13 miljoen. De impact van de niet-recurrente kosten op 
het nettoresultaat (aandeel van de Groep) bedroeg € 70 miljoen.

De IAS 39 boekhoudkundige regels hadden een negatief effect van € 3 miljoen op de EBIT en een positieve 
impact van € 4 miljoen op het nettoresultaat (aandeel van de Groep). Alle IAS 39-effecten zijn van niet-
contante aard.

Financiële resultaten en belastingen

Netto recurrente financiële kosten bedroegen € 19 miljoen, een stijging in vergelijking met het voorgaande 
jaar voornamelijk te wijten aan negatieve koersresultaten. De gemiddelde gewogen nettorente steeg licht 
naar 1,80%.

De recurrente belastingen voor de periode bedroegen € 38 miljoen wat overeenkomt met een recurrente 
effectieve belastingsvoet voor de periode van 25,6% (in vergelijking met 23,8% het voorgaande jaar).

Kasstromen

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 203 miljoen, inclusief een daling van het werkkapitaal van 
€ 47 miljoen. Het werkkapitaal steeg met € 22 miljoen door de groei van de activiteiten in de verschillende 
business groups. Deze stijging werd echter meer dan gecompenseerd door een daling van het werkkapitaal 
in de Stopgezette Activiteiten door de te betalen schuld van € 69 miljoen met betrekking tot de boete die 
werd opgelegd door de Franse Mededingingsautoriteit.

De investeringen bedroegen € 86 miljoen, waarvan het overgrote deel betrekking had op Umicore’s 
groeiprojecten in schone mobiliteit en recyclage. In Recycling verlopen de randinvesteringen met betrekking 
tot de 40% capaciteitsuitbreiding in Hoboken volgens plan en worden ze naar verwachting afgerond tegen 
het einde van dit jaar. In Catalysis hadden de investeringen voornamelijk betrekking op de bouw van de 
nieuwe fabriek in Thailand. In Energy & Surface Technologies waren de investeringen voornamelijk 
verbonden aan de doorlopende uitbreiding van de productiecapaciteit in China.

Financiële schuld

Op 30 juni 2016 bedroeg de netto financiële schuld € 298 miljoen, een lichte daling ten opzichte van 
€ 321 miljoen aan het begin van het jaar. Het vermogen van de Groep bedroeg € 1.728 miljoen, resulterend 
in een netto schuldgraad (nettoschuld / nettoschuld + eigen vermogen) van 14,3%. De ratio nettoschuld tot 
recurrente EBITDA bedroeg 59,8%.
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Indekking

Umicore heeft gebruik gemaakt van de recente prijsstijgingen van goud en zilver om een beperkt aantal 
termijncontracten ter indekking af te sluiten voor een periode tot 2 jaar. Dit verhoogt de visibiliteit op de winst 
aan bedragen die overeenkomen met aantrekkelijke niveaus van winstgevendheid.

Dividend en aandelen

De Raad van Bestuur heeft een interim-dividend goedgekeurd van € 0,60 per aandeel. Dit komt overeen met 
de helft van het jaarlijkse dividend voor het financiële jaar 2015 en is in overeenstemming met het 
dividendbeleid. Het interim-dividend zal op 25 augustus 2016 worden uitbetaald.

Umicore verwierf geen eigen aandelen tijdens de eerste helft van 2016. Op 30 juni 2016 had Umicore 
3.018.525 aandelen in eigen bezit, of 2,70% van de uitstaande aandelen van de Groep.
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Verslag van de commissaris omtrent de beoordeling van de verkorte tussentijdse 
geconsolideerde financiële staten voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

Inleiding 
We hebben een beoordeling uitgevoerd van de in bijlage opgenomen verkorte tussentijdse geconsolideerde 
financiële staten, bestaande uit de geconsolideerde balans van Umicore en haar dochtervennootschappen 
(samen “de Groep”) op 30 juni 2016, de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerd overzicht 
van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, de geconsolideerde staat van mutaties in het eigen 
vermogen van de Groep en het geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode van zes maanden 
afgesloten op die datum, evenals de toelichtingen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk dat deze 
verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten zijn opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming 
met IAS 34, zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid om een besluit te 
formuleren over deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten op basis van onze beoordeling. 

Omvang van de beoordeling 
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de “International Standard on Review 
Engagements 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the 
Entity”. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen aan 
hoofdzakelijk financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het toepassen van analytische en andere 
procedures van beoordeling. De reikwijdte van een beoordeling is substantieel kleiner dan een controle 
uitgevoerd volgens “International Standards on Auditing” en laat ons bijgevolg niet toe om met zekerheid te 
stellen dat we kennis hebben van alle belangrijke gegevens die zouden geïdentificeerd zijn indien we een 
volkomen controle zouden hebben uitgevoerd. Wij brengen dan ook geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie 
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons doet aannemen dat de in 
bijlage opgenomen verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten, in alle materiële opzichten niet 
opgesteld zouden zijn in overeenstemming met IAS 34, zoals goedgekeurd door de Europese Unie.

Sint-Stevens-Woluwe, 28 juli 2016

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA
Vertegenwoordigd door

Marc Daelman
Bedrijfsrevisor

* Marc Daelman BVBA
Lid van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, Marc Daelman 

Verklaring over verantwoordelijkheid van het management

Ik verklaar, voorzover mij bekend, dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie (voor 
de periode afgesloten op 30 juni 2016), opgesteld overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële 
Verslaggeving", zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en de in België van toepassing zijnde wettelijke 
voorschriften, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten 
van de Groep en de ondernemingen opgenomen in de consolidatie voor de periode afgesloten op 
30 juni 2016. De commentaren over de globale resultaten van de Groep, zoals weergegeven op de 
bladzijden 1 tot 15 verschaffen een getrouw overzicht van de evolutie en resultaten van de activiteiten en de 
positie van de Groep en de ondernemingen opgenomen in de consolidatie.

Brussel, 28 juli 2016

Marc Grynberg 
Gedelegeerd bestuurder
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Verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor 
de periode eindigend op 30 juni 2016

Geconsolideerde resultatenrekening H1 H2 H1
(in miljoen €) 2015 2015 2016

   Omzet 5.048,1 4.649,6 4.821,5
   Andere bedrijfsopbrengsten 25,8 32,2 27,3
Bedrijfsopbrengsten 5.074,0 4.681,7 4.848,8
   Verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (4.336,5) (3.979,8) (4.126,2)
   Bezoldigingen en personeelsvoordelen (326,8) (313,6) (327,1)
   Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (100,1) (118,7) (77,7)
   Andere bedrijfskosten (187,7) (166,6) (173,5)
Bedrijfskosten (4.951,2) (4.578,7) (4.704,5)
Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa 0,2 (2,8) (4,3)

Bedrijfsresultaat 123,0 100,2 139,9

Financiële baten 1,8 2,3 1,9
Andere financiële lasten (9,9) (6,7) (9,9)
Wisselkoersverliezen en -winsten (7,3) (4,8) (1,2)
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen
  opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 7,0 2,8 7,3

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting 114,6 93,9 138,0

Belastingen op het resultaat (28,5) (19,2) (33,4)

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 86,1 74,6 104,6

Resultaat uit stopgezette bedrijfsactiviteiten * 7,6 8,8 (52,3)

Resultaat van de periode 93,6 83,6 52,2
waarvan minderheidsbelangen 3,5 4,4 6,6
waarvan aandeel van de Groep 90,1 79,1 45,6

(in € / aandeel)

Winst per aandeel uit bedrijfsactiviteiten, basisberekening 0,76 0,65 0,90
Totale winst per aandeel, basisberekening 0,83 0,73 0,42
Winst per aandeel na verwatering uit bedrijfsactiviteiten 0,76 0,65 0,90
Totale winst per aandeel na verwatering 0,83 0,73 0,42

Dividend per aandeel 0,50 0,70 0,60

* Toerekenbaar aan aandeelhouders van deze bedrijven
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten H1 H2 H1
(in miljoen €) 2015 2015 2016

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 86,1 74,6 104,6

Elementen die niet naar de resultatenrekening 
geherclassificeerd kunnen worden
Bewegingen in personeelsvoordelen na uitdiensttreding, 
voortkomende uit veranderingen in actuariële parameters (27,9) 11,5 (30,2)
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen in 
componenten van niet-gerealiseerde resultaten 8,9 (6,0) 9,5
Elementen die naderhand naar de resultatenrekening 
geherclassificeerd kunnen worden
Bewegingen in financiële vaste activareserves, beschibaar voor 
verkoop 4,5 (20,2)  -   
Bewegingen in kasstroomafdekkingsreserves 3,5 (16,6) 20,3
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen in 
componenten van niet-gerealiseerde resultaten (1,4) 5,8 (6,7)
Bewegingen in herwerkingen van omrekeningsverschillen 33,1 (33,8) 6,8
Niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 20,7 (59,3) (0,2)
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit stopgezette 
bedrijfsactiviteiten 10,2 13,0 (54,4)

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de 
periode 117,0 28,3 49,9
   waarvan aandeel van de Groep 112,5 27,0 42,6
   waarvan minderheidsbelangen 4,4 1,3 7,3

De invloed van de uitgestelde belastingen op de andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten heeft 
te maken met de kasstroomafdekkingsreserves (€ -6,7 miljoen) en de reserves voor personeelsvoordelen na 
uitdiensttreding (€ 9,5 miljoen).



      19/33

Geconsolideerde balans 
(in miljoen €) 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016

Vaste activa 1.620,8 1.614,2 1.627,0
   Immateriële vaste activa 256,0 251,8 249,8
   Materiële vaste activa 993,6 1.022,6 1.032,4
   Deelnemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 190,0 189,8 188,4
   Financiële activa beschikbaar voor verkoop 50,0 29,2 27,9
   Leningen 2,5 1,5 1,6
   Handels- en overige vorderingen 16,2 15,2 16,1
   Uitgestelde belastingactiva 112,6 104,1 110,8

Vlottende activa 2.056,1 1.996,3 1.985,4
   Leningen 6,2 2,7 1,9
   Voorraden 1.107,8 1.053,7 1.029,1
   Handels- en overige vorderingen 859,7 829,8 826,6
   Terug te vorderen belastingen 32,9 35,7 30,5
   Kas en kasequivalenten 49,5 74,5 97,3

Activa uit stopgezette activiteiten 475,5 419,6 476,1

Totaal der activa 4.152,4 4.030,1 4.088,4

Eigen vermogen 1.842,2 1.785,0 1.785,6
   Eigen vermogen van de groep 1.770,1 1.698,7 1.749,3
      Kapitaal en uitgifttepremies 502,9 502,9 502,9
      Overgedragen resultaten en reserves 1.475,9 1.501,3 1.520,9
      Omrekeningsverschillen en overige reserves (111,5) (175,5) (172,8)
      Eigen aandelen (97,2) (129,9) (101,7)
   Minderheidsbelangen 51,5 52,6 57,0
   Elementen van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
van de stopgezette activiteiten 20,7 33,7 (20,7)

Schulden op meer dan één jaar 479,8 490,2 473,5
   Voorzieningen voor personeelsvoordelen 325,3 312,4 343,2
   Financiële schulden 37,5 71,3 24,5
   Handels- en overige schulden 19,2 24,7 27,0
   Latente belastingpassiva 4,0 6,2 6,0
   Voorzieningen 93,9 75,7 72,8

Schulden op ten hoogste één jaar 1.572,7 1.525,7 1.488,3
   Financiële schulden 386,1 338,9 379,4
   Handels- en overige schulden 1.078,0 1.095,4 1.026,3
   Te betalen belastingen 73,8 54,9 48,4
   Voorzieningen 34,8 36,5 34,2

Passiva uit stopgezette activiteiten 257,7 229,2 341,1

Totaal der passiva 4.152,4 4.030,1 4.088,4
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Geconsolideerde staat van 
mutaties in het eigen vermogen 
van de Groep 
(in miljoen €)

Kapitaal& 
uitgifte-
premies

Reserves
Omrekening 
verschillen & 

overige 
reserves

Eigen 
aandelen

Minderheids-
belangen

Totaal voort-
gezette 
bedrijfs-

activiteiten

Resultaten 
elementen uit 
stopgezette 
activiteiten

Totaal eigen 
vermogen

Balans bij het begin van H1 2015 502,9 1.458,3 (136,0) (130,9) 45,3 1.739,7 10,5 1.750,1

   Resultaat van de periode  -   82,7  -    -   3,4 86,1 7,6 93,6
   Componenten van niet-gerealiseerde resultaten  -    -   19,9  -   0,8 20,7 2,7 23,3
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
van de periode  -   82,7 19,9  -   4,2 106,7 10,2 117,0

Bewegingen in reserves voor op aandelen 
gebaseerde vergoedingen  -    -   4,6  -    -   4,6  -   4,6
Kapitaalverhoging  -    -    -    -   5,6 5,6  -   5,6
Dividenden  -   (54,4)  -   (3,6) (58,0)  -   (58,0)
Overboekingen  -   (10,7)  -   10,7  -    -    -    -   
Wijzigingen eigen aandelen  -    -    -   22,9  -   22,9  -   22,9

Balans op het einde van H1 2015 502,9 1.475,9 (111,5) (97,2) 51,5 1.821,5 20,7 1.842,2

   Resultaat van de periode  -   70,5  -    -   4,1 74,7 8,9 83,5
   Componenten van niet-gerealiseerde resultaten  -    -   (56,2)  -   (3,1) (59,3) 4,1 (55,2)
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
van de periode  -   70,5 (56,2)  -   1,1 15,4 13,0 28,4

Bewegingen in reserves voor op aandelen 
gebaseerde vergoedingen  -    -   1,3  -    -   1,3  -   1,3
Kapitaalverhoging  -    -    -    -   1,8 1,8  -   1,8
Dividenden  -   (54,3)  -    -   (1,7) (56,0)  -   (56,0)
Overboekingen  -   9,1 (9,1)  -    -   (0,0)  -   (0,0)
Wijzigingen eigen aandelen  -    -    -   (32,7)  -   (32,7)  -   (32,7)

Balans op het einde van H2 2015 502,9 1.501,3 (175,5) (129,9) 52,6 1.751,3 33,7 1.785,0
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Geconsolideerde staat van 
mutaties in het eigen vermogen 
van de Groep 
(in miljoen €)

Kapitaal& 
uitgifte-
premies

Reserves
Omrekening 
verschillen & 

overige 
reserves

Eigen 
aandelen

Minderheids-
belangen

Totaal voort-
gezette 
bedrijfs-

activiteiten

Resultaten 
elementen uit 
stopgezette 
activiteiten

Totaal eigen 
vermogen

Balans bij het begin van H1 2016 502,9 1.501,3 (175,5) (129,9) 52,6 1.751,3 33,7 1.785,0

   Resultaat van de periode  -   98,1  -    -   6,5 104,6 (52,3) 52,2
   Componenten van niet-gerealiseerde resultaten  -    -   (1,1)  -   0,9 (0,2) (2,1) (2,3)
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
van de periode  -   98,1 (1,1)  -   7,3 104,3 (54,4) 49,9

Bewegingen in reserves voor op aandelen 
gebaseerde vergoedingen  -    -   3,8  -    -   3,8  -   3,8
Dividenden  -   (76,2)  -    -   (2,8) (79,1)  -   (79,1)
Overboekingen  -   (2,2)  -   2,2  -    -    -    -   
Wijzigingen eigen aandelen  -    -    -   26,0  -   26,0  -   26,0

Balans op het einde van H1 2016 502,9 1.520,9 (172,8) (101,7) 57,0 1.806,4 (20,7) 1.785,6
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht H1 H2 H1
(in miljoen €) 2015 2015 2016

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 86,1 74,7 104,6
  Aanpassing voor resultaat van de ondernemingen opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode (7,0) (2,8) (7,3)
  Aanpassing voor niet-kastransacties 126,7 107,9 74,2
  Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld of 
geklasseerd moeten worden onder de investerings- of 
financieringskasstromen 30,7 20,0 40,4
  Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal (164,7) 51,6 (12,8)
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 71,8 251,3 199,1
Ontvangen dividenden 18,0 5,9 6,8
Belastingen betaald in de loop van het boekjaar (38,3) (42,6) (37,4)
Ontvangen subsidies (0,2) (0,8) 0,0
Netto operationele kasstromen 51,2 213,9 168,5

  Verwerving van materiële vaste activa (83,4) (121,1) (77,2)
  Verwerving van immateriële vaste activa (10,3) (10,6) (9,9)
  Verwerving van nieuwe dochterondernemingen, na aftrek van hun 
liquide middelen 0,5 0,0  -   
  Verwerving / kapitaalverhoging van geassocieerde ondernemingen (1,8)  -   (0,0)
  Verwerving van financiële vaste activa (0,1)  -   (8,6)
  Nieuwe toegekende leningen (2,7) (0,6) 0,0
Subtotaal van de verwervingen (97,7) (132,3) (95,7)
  Afstand van materiële vaste activa 1,4 0,8 0,8
  Afstand van immateriële vaste activa (0,0) 1,7  -   
  Afstand van dochterondernemingen en geassocieerde 
ondernemingen, na aftrek van hun liquide middelen 0,4 0,2 0,0
  Kapitaalvermindering van geassocieerde ondernemingen 0,2  -    -   
  Afstand van financiële vaste activa 0,0  -   5,5
  Aflossing van leningen 3,4 0,0 0,8
Subtotaal van de overdrachten 5,4 2,7 7,1
Toename / Afname van de investeringsthesaurie (92,3) (129,6) (88,6)

  Kapitaalwijziging minderheden 1,5 2,0 0,0
  Verkoop (aankoop) van eigen aandelen 22,9 (32,7) 26,0
  Ontvangen interesten 1,3 2,4 1,2
  Betaalde interesten (4,4) (4,9) (5,0)
  Nieuwe leningen en aflossingen 23,1 3,7 (10,8)
  Dividenden uitgekeerd aan Umicore-aandeelhouders (54,4) (54,2) (72,7)
  Dividenden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders (3,6) (1,7) (1,2)
Toename / Afname van de financieringsthesaurie (13,6) (85,5) (62,5)

Invloed van de wisselkoers (20,8) 3,5 1,7

Netto kas en kasequivalenten uit bedrijfsactiviteiten (75,5) 2,4 19,0

Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 102,9 27,4 66,2
Impact van finale financiering voor stopgezette activiteiten  -   36,4 0,0
Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 27,4 66,2 85,2

Kas uit stopgezette activiteiten 68,5 37,9 30,9

waarvan kas en kasequivalenten 117,9 112,4 128,2
waarvan krediet op bankrekeningen (22,1) (8,3) (12,1)
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Toelichting bij de verkorte tussentijdse geconsolideerde 
financiële staten voor de periode eindigend op 30 juni 2016

Toelichting 1: Voorstellingsbasis

De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2016 
werden voorbereid in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële Verslaggeving” zoals 
aangenomen door de Europese Unie.

Ze bevatten niet alle informatie nodig voor de volledige jaarrekening en dienen daarom gelezen te worden 
samen met de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar 2015 zoals gepubliceerd in het Jaarverslag 2015 

De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden voor publicatie goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur van 28 juli 2016.

Toelichting 2: Wijzigingen in waarderings- en presentatieregels en impact

De gebruikte boekhoudnormen ter voorbereiding van de verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële 
rekening zijn in overeenstemming met deze die werden gebruikt in de voorbereiding van de geconsolideerde 
financiële rekeningen voor de periode eindigend op 31 december 2015.

Toelichting 3: Segmentinformatie
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Verkorte segmentinformatie H1 
2015
(in miljoen €)

Catalysis
Energy & 
Surface 

Technologies
Recycling Corporate Eliminaties

Totaal 
Voortgezette 
activiteiten

Stopgezette 
activiteiten Totaal

Totale omzet per segment 1.403,7 756,5 3.301,4 17,2 (430,8) 5.048,2 395,2 5.443,4
   waarvan externe omzet 1.392,4 728,5 2.910,0 17,2  -   5.048,2 395,2 5.443,4
   waarvan omzet tussen segementen 11,3 28,0 391,4  -   (430,8) (0,0)  -   (0,0)
Totale inkomsten per segment (metaal niet 
inbegrepen) 549,0 297,7 342,9  -   (2,6) 1.187,0 148,5 1.335,4
   waarvan externe inkomsten (metaal niet 
inbegrepen) 548,6 297,7 340,8  -    -   1.187,1 148,4 1.335,4
   waarvan inkomsten tussen segmenten (metaal niet 
inbegrepen) 0,4  -   2,1  -   (2,6) (0,1) 0,1 (0,0)

Recurrente EBIT 61,2 40,0 77,0 (18,6)  -   159,6 11,5 171,1
   waarvan van bedrijfsresultaat 56,2 40,5 77,0 (21,7)  -   152,0 10,4 162,4
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 5,0 (0,6)  -   3,2  -   7,6 1,1 8,7
Niet-recurrente EBIT (1,7) (14,9) (11,4) 0,5  -   (27,6) (2,2) (29,8)
   waarvan van bedrijfsresultaat (1,0) (14,9) (11,4) 0,5  -   (26,8) (2,2) (29,0)
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode (0,7)  -    -   (0,1)  -   (0,8)  -   (0,8)
IAS 39 effect op EBIT (3,7) 1,4 0,1 0,1  -   (2,0) (1,4) (3,4)
   waarvan van bedrijfsresultaat (3,7) 1,4 0,1  -    -   (2,2) (1,4) (3,6)
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 0,1  -    -   0,1  -   0,2  -   0,2
Totale EBIT 55,8 26,5 65,7 (18,0)  -   130,0 7,9 137,9
   waarvan van bedrijfsresultaat 51,5 27,0 65,7 (21,2)  -   123,0 6,8 129,8
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 4,4 (0,6)  -   3,2  -   7,0 1,1 8,1

Investeringen 33,4 18,3 31,6 4,4  -   87,7 12,2 100,0
Afschrijvingen 23,7 20,7 29,8 6,2  -   80,4 8,6 88,9
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Verkorte segmentinformatie H2 
2015
(in miljoen €)

Catalysis
Energy & 
Surface 

Technologies
Recycling Corporate Eliminaties

Totaal 
Voortgezette 
activiteiten

Stopgezette 
activiteiten Totaal

Totale omzet per segment 1.345,6 717,9 2.950,5 9,0 (373,4) 4.649,5 349,5 4.999,1
   waarvan externe omzet 1.335,9 693,5 2.611,1 9,0  -   4.649,5 349,5 4.999,0
   waarvan omzet tussen segementen 9,7 24,4 339,4  -   (373,4) 0,0  -   0,0
Totale inkomsten per segment (metaal niet 
inbegrepen) 544,7 289,2 320,0  -   (3,7) 1.150,2 143,4 1.293,5
   waarvan externe inkomsten (metaal niet 
inbegrepen) 544,3 288,9 316,9  -    -   1.150,1 143,5 1.293,5
   waarvan inkomsten tussen segmenten (metaal niet 
inbegrepen) 0,4 0,3 3,2  -   (3,7) 0,1 (0,1) (0,0)

Recurrente EBIT 62,9 30,3 64,5 (18,0)  -   139,7 19,5 159,2
   waarvan van bedrijfsresultaat 59,2 33,2 64,5 (23,2)  -   133,7 19,9 153,6
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 3,7 (2,9)  -   5,2  -   6,0 (0,4) 5,6
Niet-recurrente EBIT (5,2) (17,7) (0,3) (16,8)  -   (40,0) (5,1) (45,1)
   waarvan van bedrijfsresultaat (4,0) (17,7) (0,3) (14,8)  -   (36,9) (4,7) (41,6)
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode (1,2)  -    -   (2,0)  -   (3,2) (0,3) (3,5)
IAS 39 effect op EBIT 2,4 (1,7) 2,5 0,1  -   3,4 (2,7) 0,7
   waarvan van bedrijfsresultaat 2,6 (1,7) 2,5  -    -   3,4 (2,7) 0,7
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode (0,2)  -    -   0,1  -   (0,0)  -   (0,0)
Totale EBIT 60,1 10,9 66,8 (34,7)  -   103,1 11,7 114,8
   waarvan van bedrijfsresultaat 57,8 13,8 66,8 (38,1)  -   100,3 12,5 112,7
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 2,3 (2,9)  -   3,4  -   2,8 (0,8) 2,1

Investeringen 45,3 24,2 51,4 4,1  -   125,0 15,3 140,3
Afschrijvingen 24,4 21,6 33,0 6,4  -   85,5 0,0 85,5
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Verkorte segmentinformatie H1 
2016
(in miljoen €)

Catalysis
Energy & 
Surface 

Technologies
Recycling Corporate Eliminaties

Totaal 
Voortgezette 
activiteiten

Stopgezette 
activiteiten Totaal

Totale omzet per segment 1.395,3 683,6 3.076,7 12,6 (346,8) 4.821,5 347,6 5.169,0
   waarvan externe omzet 1.392,0 657,9 2.758,9 12,6  -   4.821,5 347,6 5.169,0
   waarvan omzet tussen segementen 3,3 25,7 317,8  -   (346,8)  -    -    -   
Totale inkomsten per segment (metaal niet 
inbegrepen) 598,0 288,4 323,3  -   (2,7) 1.206,9 147,6 1.354,5
   waarvan externe inkomsten (metaal niet 
inbegrepen) 597,4 288,2 321,3  -    -   1.206,9 147,6 1.354,4
   waarvan inkomsten tussen segmenten (metaal niet 
inbegrepen) 0,6 0,2 2,0  -   (2,7) 0,0  -   0,0

Recurrente EBIT 77,6 36,9 61,5 (20,6)  -   155,4 20,3 175,7
   waarvan van bedrijfsresultaat 72,5 37,8 61,5 (22,8)  -   148,9 19,2 168,1
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 5,1 (0,8)  -   2,2  -   6,5 1,1 7,6
Niet-recurrente EBIT 0,7 2,1 (2,2) (3,9)  -   (3,3) (64,3) (67,6)
   waarvan van bedrijfsresultaat (0,0) 2,1 (2,2) (3,8)  -   (3,9) (64,6) (68,6)
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 0,7  -    -   (0,1)  -   0,6 0,3 0,9
IAS 39 effect op EBIT (2,0) (0,5) (3,0) 0,5  -   (4,9) 1,4 (3,5)
   waarvan van bedrijfsresultaat (1,6) (0,5) (3,0)  -    -   (5,1) 1,4 (3,7)
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode (0,3)  -    -   0,5  -   0,2  -   0,2
Totale EBIT 76,3 38,6 56,4 (24,0)  -   147,2 (42,6) 104,6
   waarvan van bedrijfsresultaat 70,8 39,4 56,4 (26,6)  -   139,9 (44,0) 95,9
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 5,5 (0,8)  -   2,7  -   7,3 1,4 8,7

Investeringen 22,8 22,4 29,6 3,7  -   78,5 7,5 86,0
Afschrijvingen 24,7 22,2 29,7 6,3  -   83,0 0,1 83,1
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Toelichting 4: Niet-recurrente resultaten en IAS 39 impact op het resultaat, 
stopgezette activiteiten inbegrepen

Impact van IAS 39 & niet-
recurrente elementen waarvan: Niet- Effect
(in miljoen €) Totaal recurrente recurrente IAS 39

H1 2015

  Bedrijfsresultaat 129,8 162,4 (29,0) (3,6)
    waarvan opbrengsten van andere financiële activa 0,2 (0,3) 0,5  -   
  Resultaat van de ondernemingen opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode 8,1 8,7 (0,8) 0,2
EBIT 137,9 171,1 (29,8) (3,4)

Financiële kosten (15,8) 2,4 0,3 (18,5)
Belastingen (28,5) (39,2) 4,0 6,8

Nettoresultaat 93,6 134,3 (25,5) (15,1)
   waarvan minderheidsbelangen 3,5 3,7 (0,2) (0,0)
   waarvan aandeel van de Groep 90,1 130,6 (25,3) (15,1)

H2 2015

  Bedrijfsresultaat 112,7 153,6 (41,6) 0,7
    waarvan opbrengsten van andere financiële activa (2,8) 0,3 (3,0)  -   
  Resultaat van de ondernemingen opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode 2,1 5,6 (3,5) (0,0)
EBIT 114,8 159,2 (45,1) 0,7

Financiële kosten (10,7) (12,0)  -   1,3
Belastingen (20,6) (26,4) 6,4 (0,6)

Nettoresultaat 83,5 120,9 (38,7) 1,4
   waarvan minderheidsbelangen 4,4 5,4 (0,9) (0,1)
   waarvan aandeel van de Groep 79,1 115,4 (37,8) 1,5

H1 2016

  Bedrijfsresultaat 95,9 168,1 (68,6) (3,7)
    waarvan opbrengsten van andere financiële activa (4,3) 0,1 (4,4)  -   
  Resultaat van de ondernemingen opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode 8,7 7,6 0,9 0,2
EBIT 104,6 175,7 (67,6) (3,5)

Financiële kosten (9,4) (19,3)  -   9,9
Belastingen (43,0) (38,2) (2,8) (2,1)

Nettoresultaat 52,2 118,3 (70,4) 4,4
   waarvan minderheidsbelangen 6,6 6,9 (0,4) 0,1
   waarvan aandeel van de Groep 45,6 111,4 (70,0) 4,3
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De niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van € 68 miljoen op de EBIT. De grootste niet-
recurrente uitgave betreft een boete van € 69 miljoen opgelegd door de Franse Mededingingsautoriteit en 
houdt verband met de activiteiten van Umicore Building Products in Frankrijk. De boete zal betaald worden 
in het derde kwartaal. Herstructureringskosten bedroegen € 7 miljoen en hadden betrekking op 
aanpassingen aan de productie in bepaalde business units zoals Platinum Engineering Metals en Zinc 
Chemicals. Een herstel van bepaalde metaalprijzen aan het einde van de periode liet toe om 
waardeverminderingen op permanent vaste metaalvoorraden in verschillende business units te hernemen 
voor een bedrag van € 13 miljoen. De impact van de niet-recurrente kosten op het nettoresultaat (aandeel 
van de Groep) bedroeg € 70 miljoen.

De IAS 39 boekhoudkundige regels hadden een negatief effect van € 3 miljoen op de EBIT en een positieve 
impact van € 4 miljoen op het nettoresultaat (aandeel van de Groep). Alle IAS 39-effecten zijn van niet-
contante aard.

Toelichting 5: Op aandelen gebaseerde vergoedingen

In de resultatenrekening werd een kost van € 3,8 miljoen opgenomen die te maken heeft met de 
aandelenopties en aandelen die in 2016 aan de hogere kaderleden van de groep werden toegekend.

Toelichting 6: Financiële instrumenten

De Groep heeft de wijzigingen in IFRS 7 betreffende de waardering van financiële instrumenten in de balans 
aan reële waarde aangenomen. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat de aanpassing naar reële waarde 
moet gerapporteerd zijn per niveau.

The reële waarde van cash flow hedge financiële instrumenten en andere financiële instrumenten is 
gebaseerd op waarneembare gegevens andere dan beurskoersen (niveau 2). Voor financiële activa die 
beschikbaar zijn voor verkoop, het is gebaseerd op beurkoersen op actieve markten voor identieke activa 
(Niveau 1).

Umicore dekt zijn structureel en transactiegebonden goederen- (metaal en energie), valuta- en 
rentevoetrisico’s in door gebruik te maken van metaalinstrumenten (voornamelijk deze genoteerd op de 
London Metal Exchange), valuta-instrumenten en rentevoet-swaps met erkende makelaars en banken.

6.1 Financiële instrumenten gerelateerd aan kasstroomindekking

Nominaal of 
contractueel bedrag Reële waarde

(in duizend €) 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016

Termijnovereenkomsten: goederen verkocht 9.276 6.133 2.089 194
Termijnovereenkomsten: goederen aangekocht (36.618) (77.140) (9.599) (1.740)
Termijnovereenkomsten: deviezen verkocht 234.689 202.019 (11.090) 3.427
Forward rentevoet swapscontracten  -    -   (3.164) (3.318)
Totaal reële waarde-impact (integraal 
geconsolideerde dochterondernemingen) 207.347 131.012 (21.764) (1.437)
Erkend in handels- en overige vorderingen  -    -   2.801 5.591
Erkend in handels- en overige schulden  -    -   (24.565) (7.028)
Totaal  -    -   (21.764) (1.437)

De reële waarden van de effectieve indekkingsinstrumenten worden in eerste instantie erkend in de reële 
waardereserves opgenomen onder het eigen vermogen. Nadat de onderliggende of aangegane transacties 
zich voordoen, worden ze afgeboekt uit het eigen vermogen.
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De termijnovereenkomsten voor verkochte goederen werden opgezet voor de indekking van onder edele 
metalen. De termijnovereenkomsten voor aangekochte goederen werden opgezet voor de indekking van 
prijsrisico’s op elektriciteit, gas en stookolie.

De termijnovereenkomsten voor verkochte deviezen werden opgezet onder andere voor de indekking van de 
USD, KRW, BRL, CNY, CAD en ZAR.

De condities voor alle termijncontracten zijn gangbare marktcondities.

In die omstandigheden waar documentatie voor hedge accounting zoals gedefinieerd onder IAS 39 niet 
beschikbaar is, worden financiële instrumenten, gebruikt voor het indekken van structurele risico’s van 
metalen en deviezen, gewaardeerd alsof ze worden aangehouden ter verhandeling. Zulke instrumenten 
worden echter weldegelijk gebruikt om toekomstige waarschijnlijke kasstromen te dekken en zijn dus niet 
speculatief van aard.

De kasstroomindekking van Umicore is op geen enkele manier ineffectief geweest in 2015, noch in 2016.

6.2 Andere financiële instrumenten

Nominaal of 
contractueel bedrag Reële waarde

(in duizend €) 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016

Termijnovereenkomsten: goederen verkocht 108.512 121.458 4.567 (11.583)
Termijnovereenkomsten: goederen aangekocht (147.819) (110.353) (6.903) 6.403
Termijnovereenkomsten: deviezen verkocht 457.039 483.640 (6.478) (4.113)
Termijnovereenkomsten: deviezen aangekocht (206.120) (196.475) 973 325
Totaal reële waarde-impact (integraal 
geconsolideerde dochterondernemingen) 211.612 298.270 (7.841) (8.968)
Erkend in handels- en overige vorderingen  -    -   7.070 8.695
Erkend in handels- en overige schulden  -    -   (14.909) (17.663)
Totaal  -    -   (7.839) (8.968)

Bij gebrek aan documentatie voor hedge accounting voor deze indekkingsactiviteit zoals gedefinieerd onder 
IAS 39, worden financiële instrumenten, gebruikt voor het indekken van transactierisico’s van metalen en 
deviezen, gewaardeerd alsof ze worden aangehouden ter verhandeling. Zulke instrumenten worden echter 
wel degelijk gebruikt om bestaande transacties en vaste engagementen te dekken en zijn dus niet 
speculatief van aard.

De reële waarden zijn rechtstreeks onderkend in de resultatenrekening onder ‘Andere bedrijfsopbrengsten’ 
voor de basismaterialen gerelateerde instrumenten en onder ‘Netto financiële kosten’ voor de valuta-
gerelateerde instrumenten.

Toelichting 7: Aandelen

Het aantal aandelen op het einde van juni is 112.000.000.

Van de 3.927.534 eigen aandelen in bezit op het einde van 2015 werden 65.509 aandelen gebruikt voor het 
vrije aandelenprogramma voor werknemers en werden 843.500 aandelen gebruikt voor de uitoefening van 
aandelenopties gedurende de periode. Op 30 juni 2016 bezat Umicore 3.018.525 eigen aandelen wat 
neerkomt op 2,70% van het totale aantal in omloop zijnde aandelen op die datum..
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Toelichting 8: IFRS ontwikkelingen

Nieuwe standaarden, wijzigingen aan standaarden en interpretaties moeten in de eerste gepubliceerde 
verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten aangenomen worden na hun ingangsdatum (of 
datum van vroege ingang). Er zijn geen nieuwe IFRS of IFRIC die voor het eerst ingevoerd moeten worden 
voor deze interim periode en die een materiële impact hebben op de Groep, behalve indien ze opgenomen 
worden in toelichting 2.

Toelichting 9: Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen, boekhoudkundige 
inschattingen en beoordelingen en gebeurtenissen na balansdatum

De Groep heeft bepaalde dossiers die hangende zijn en die kunnen beschouwd worden als voorwaardelijke 
verplichtingen en activa volgens de IFRS definitie. 

De Amerikaanse International Trade Commission (ITC) heeft besloten tot de herziening van onderdelen van 
de prejudiciële uitspraak van een administratieve rechter op 29 februari 2016, die betrekking heeft op 
Umicore’s vermeende inbreuk op octrooien in licentie van het Duitse chemiebedrijf BASF. Een beslissing 
van de ITC is momenteel gepland voor 14 oktober 2016.

Toelichting 10: Stopgezette activiteiten

In 2015 werd een proces opgestart om de Zinc Chemicals en Building Products business units voor te 
bereiden op een toekomst buiten de Umicore Groep. Het management heeft onderzocht of aan bepaalde 
criteria werd voldaan om beide activiteiten als stopgezette bedrijfsactiviteiten weer te geven. Aan deze 
criteria-werd voldaan in juni 2015.

In juni 2016 heeft Umicore een akkoord ondertekend over de verkoop van haar Zinc Chemicals business unit 
aan OpenGate Capital, een Amerikaanse private investeringsmaatschappij die zich richt op de ontwikkeling 
van een brede portfolio van hoogwaardige industriële activiteiten. De transactie waardeert de bedrijfswaarde 
van de business op € 142,4 miljoen en zal naar verwachting afgerond worden tijdens de tweede jaarhelft, 
onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring van de regelgevende instanties. In de tussentijd is Zinc 
Chemicals toch gerapporteerd als stopgezette bedrijfsactiviteiten.

Umicore heeft kennis genomen van de beslissing van de Franse Mededingingsautoriteit met betrekking tot 
de verkoopactiviteiten van zink materialen voor dakbedekking en regenwatersystemen en de boete van 
69.243.000 €.

Umicore heeft kennis genomen van de beslissing van de Franse Mededingingsautoriteit met betrekking tot 
bepaalde handelspraktijken van Umicore’s Building Products activiteiten in Frankrijk en de opgelegde boete 
van € 69.243.000. De Franse Mededingingsautoriteit meent dat Umicore een bevoorradingsexclusiviteit 
heeft opgelegd aan bepaalde distributeurs in Frankrijk tussen 1999 en 2007 en zo misbruik gemaakt zou 
hebben van een vermeende dominante marktpositie. Umicore ontkent sterk het vermeende misbruik van een 
dominante positie en zal beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de gerechtelijke instanties.
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Activa en passiva van de stopgezette 
activiteiten
(in miljoen €) 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016

Vaste activa 146,9 163,6 164,2
Materiële vaste activa 106,2 116,5 123,1
Deelnemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 23,9 22,9 23,5
Overige vaste activa 16,9 24,2 17,6

Vlottende activa 328,6 256,0 311,8
Voorraden 135,8 124,9 149,6
Handels- en overige vorderingen 120,3 91,5 128,9
Kas en kasequivalenten 68,5 37,9 30,9
Overige vlottende activa 4,0 1,7 2,5

Totaal der activa 475,5 419,6 476,1

Schulden op meer dan één jaar 46,8 44,1 46,3
Voorzieningen voor personeelsvoordelen 38,1 36,6 38,5
Financiële schulden  -   0,8 0,8
Overige schulden op meer dan één jaar 8,7 6,7 7,0

Schulden op ten hoogste één jaar 210,9 185,1 294,8
Financiële schulden 8,5 22,7 21,1
Handels- en overige schulden 197,5 157,6 265,3
Overige schulden op ten hoogste één jaar 4,8 4,7 8,4

Totaal der passiva 257,7 229,2 341,1

Verkorte resultatenrekening van de 
stopgezette activiteiten H1 H2 H1
(in miljoen €) 2015 2015 2016

Bedrijfsopbrengsten 396,3 352,1 350,5
Bedrijfskosten (389,5) (339,7) (394,6)
Bedrijfsresultaat 6,8 12,5 (44,0)

Netto financiële kosten (0,3) (1,6) (0,1)
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen
  opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 1,1 (0,8) 1,4

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting 7,6 10,1 (42,8)

Belastingen op het resultaat  -   (1,3) (9,6)

Resultaat van de periode 7,6 8,8 (52,3)

(in € / aandeel)

Totale winst per aandeel, basisberekening uit stopgezette 
activiteiten 0,07 0,08 -0,48
Winst per aandeel na verwatering uit stopgezette activiteiten 0,07 0,08 -0,48
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Verkorte kasstromentabel van de 
stopgezette activiteiten H1 H2 H1
(in miljoen €) 2015 2015 2016

   Netto operationele kasstromen 103,8 5,0 3,5
   Toename / Afname van de investeringsthesaurie (12,5) (13,5) (7,4)
   Toename / Afname van de financieringsthesaurie 2,5 12,7 (2,3)
   Invloed van de wisselkoers (2,2) 1,6 (0,8)
Netto kas en kasequivalenten uit bedrijfsactiviteiten 91,5 5,8 (7,0)

Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar uit 
stopgezette bedrijfsactiviteiten (23,1) 68,5 37,9
Impact van finale financiering voor stopgezette activiteiten  -   (36,4) (0,0)
Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar uit 
stopgezette bedrijfsactiviteiten 68,5 37,9 30,9

Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over 
plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Umicore. Lezers worden erop gewezen dat 
dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico’s inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke 
bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, die voor een groot 
deel buiten de controle van Umicore vallen. Indien één of meer van deze risico’s, onzekerheden of 
onvoorziene omstandigheden zich zou(den) voordoen of indien onderliggende veronderstellingen onjuist 
blijken te zijn, dan kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, 
geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt noch Umicore, noch enig ander persoon 
enige verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

Glossarium

Voor het glossarium van de financiële en technische terminologie verwijzen wij naar volgende webpagina: 
http://www.umicore.com/nl/investors/financiele-gegevens/glossarium/

http://www.umicore.com/nl/investors/financiele-gegevens/glossarium/
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Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Media Relations

Tim Weekes +32 2 227 73 98 tim.weekes@umicore.com

Financiële kalender

23 augustus 2016 Datum dat aandeel zonder interim dividend verhandeld wordt

24 augustus 2016 Registratiedatum voor interim dividend

25 augustus 2016 Datum betaling interim dividend

21 oktober 2016 2016 Q3 kwartaalupdate

10 februari 2017 Jaarresultaten 2016

25 april 2017 2017 Q1 kwartaalupdate

25 april 2017 Aandeelhoudersvergadering

31 juli 2017 Halfjaarresultaten 2017

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op 
toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil 
maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies 
en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met 
materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe, technologische ontwikkelingen en noodzakelijk 
zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen 
wordt uitgegeven aan projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, 
materialen voor herlaadbare batterijen en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – 
duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te 
recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

De Umicore Groep beschikt over industriële sites op alle continenten en verleent diensten aan een 
wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in de eerste helft van 2016 een omzet van € 5,2 miljard 
(inkomsten van € 1,4 miljard, metaal niet inbegrepen) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst.

Een telefoonconferentie met presentatie zal plaatsvinden om 09:30 CET in Brussel. Meer informatie: 
http://www.umicore.com/nl/investors/nieuws-resultaten/press-releases/201607018calendarhy2016nl/

http://www.umicore.com/nl/investors/nieuws-resultaten/press-releases/201607018calendarhy2016nl/

