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JAARRESULTATEN 2008 

Hoogtepunten  

Aanhoudend sterke prestatie aangedreven door significante groei in Precious Metals Services en Advanced 
Materials. De verkoopvolumes in verschillende activiteitsdomeinen werden in het vierde kwartaal negatief 
beïnvloed door de verminderde vraag en de inkrimping van voorraden bij de klanten. 

• Inkomsten van ¤ 2 123,6 miljoen (stijging met 11 %); 

• Recurrente EBIT van ¤ 355,3 miljoen (daling met 1 %); 

• EBITDA van ¤ 488,8 miljoen (daling met 8 %); 

• Recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) van ¤ 222,5 miljoen (daling met 1 %); 

• Aangepaste winst per aandeel van ¤ 1,93 (stijging met 7 %, weerspiegeling impact van het 
aandeleninkoopprogramma);  

• ROCE van 17,9 % 

Sterke balans met netto-schuld ten belope van € 328,6 miljoen; komt overeen met een schuldratio beneden 20 %. 

De investeringen voor de groei op lange termijn bereikten nieuwe records in 2008. 

• O&O uitgaven stegen tot ¤ 166,0 miljoen, wat overeenkomt met 7 % van de inkomsten.  

• Investeringen bereikten ¤ 216 miljoen. 

Een bruto-dividend van ¤ 0,65 per aandeel zal aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse 
aandeelhoudersvergadering op 28 april 2009 worden voorgesteld. 

Vooruitzichten 

De korte termijnvooruitzichten voor vele van Umicore’s activiteiten worden bemoeilijkt door de huidige 
wereldwijde economische situatie. Het is moeilijk het onderliggende vraagniveau vast te stellen in een omgeving 
waarin de afbouw van voorraden bij de klanten nog lopende is. Verwacht wordt dat de bedrijfswinst tijdens de 
eerste helft van het jaar beduidend onder het recordniveau van 2008 zal liggen. 

Umicore past haar activiteiten aan de huidige globale economische situatie aan. Hoewel dergelijke maatregelen 
noodzakelijk zijn in het huidige klimaat, blijft Umicore goed geplaatst om haar groeiprojecten op middellange en 
lange termijn verder te zetten. 

 
 

Noot: Alle vergelijkingen worden gemaakt met 2007, tenzij anders vermeld. 
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Kerncijfers H2 H2   
(in miljoen ¤) 2007 2008 2007 2008

Omzet 4.130,3   4.214,3   8.309,9   9.168,6   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 944,8   997,2   1.910,0   2.123,6   

EBITDA 235,5   195,6   528,8   488,8   

Recurrente EBIT 160,1   139,9   359,1   355,3   
waarvan geassocieerde ondernemingen 15,0   26,6   26,8   32,0   

Niet-recurrente EBIT -48,0   -98,7   -28,6   -104,1   
IAS 39 effect -9,5   -9,9   4,0   -3,6   

Totale EBIT 102,5   31,2   334,4   247,7   
Recurrente operationele marge 15,4% 11,4% 17,4% 15,2%

Geconsolideerd recurrent nettoresultaat, aandeel 
van de Groep, zonder afgesplitste activiteiten 105,2   84,9   225,7   222,5   
Resultaat van afgesplitste activiteiten, aandeel van 
de Groep 387,1   -0,8   425,8   -0,6   
Geconsolideerd nettoresultaat, aandeel van de 
Groep,
inclusief afgesplitste activiteiten 462,0   -17,0   653,1   121,7   

Investeringen 83,5   125,2   152,9   216,0   
Netto toename/afname van de kasstromen vóór 
financieringsoperaties 674,4   234,8   778,6   194,4   

Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten, einde 
periode 3.220,8   3.024,9   3.220,8   3.024,9   
Eigen vermogen van de groep, einde periode 1.491,2   1.290,7   1.491,2   1.290,7   
Geconsolideerde netto financiële schuld uit 
bedrijfsactiviteiten, einde periode 168,0   328,6   168,0   328,6   
Nettoschuld / (nettoschuld + eigen vermogen), 
einde periode 9,9% 19,8% 9,9% 19,8%

Aangewend kapitaal, einde periode 1.878,0   1.897,8   1.878,0   1.897,8   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 1.852,2   1.994,8   1.820,8   1.989,8   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 17,3% 14,0% 19,7% 17,9%

Personeelsbestand, einde periode 14.844   15.447   14.844   15.447   
waarvan geassocieerde ondernemingen 5.018   5.334   5.018   5.334   
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Kerncijfers per aandeel H2 H2   
(in ¤/aandeel) 2007 2008 2007 2008

Totaal aantal uitstaande aandelen, einde periode 130.986.625   120.000.000   130.986.625   120.000.000   
waarvan aandelen in eigen bezit 10.911.770   7.757.722   10.911.770   7.757.722   

Gemiddeld aantal aandelen, voor berekening van 
winst per aandeel, basisberekening 125.427.000   114.375.188   125.233.789   115.263.300   
Gemiddeld aantal aandelen, voor berekening van 
winst per aandeel, na verwateringseffect 127.043.363   116.259.507   126.850.152   116.259.507   

Winst per aandeel zonder afgesplitste activiteiten
Winst per aandeel, basisberekening 0,60   -0,14   1,81   1,06   
Winst per aandeel, na verwateringseffect 0,59   -0,14   1,79   1,05   
Winst per aandeel, aangepast,
basisberekening 0,84   0,74   1,80   1,93   
Winst per aandeel, aangepast,
na verwateringseffect 0,83   0,73   1,78   1,91   

Winst per aandeel met afgesplitste activiteiten
Winst per aandeel, basisberekening 3,68   -0,15   5,21   1,06   
Winst per aandeel, na verwateringseffect 3,64   -0,15   5,15   1,05   

Dividend  (voorgesteld) 0,65   0,65   

Kasstromen voor financieringsoperaties 5,38   2,05   6,22   1,69   

Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten, einde 
periode 26,82   26,95   26,82   26,95   
Eigen vermogen van de groep, einde periode 12,42   11,50   12,42   11,50   
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ADVANCED MATERIALS 

Kerncijfers H2 H2   
(in miljoen ¤) 2007 2008 2007 2008

Omzet 419,7   415,9   831,2   982,9   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 162,5   189,8   332,0   395,0   

EBITDA 39,4   33,8   83,5   86,3   

Recurrente EBIT 31,4   33,3   62,3   71,1   
waarvan geassocieerde ondernemingen * 13,7   13,9   22,6   18,7   

Recurrente operationele marge 10,9% 10,2% 11,9% 13,3%

Investeringen 9,8   35,0   20,3   52,3   

Aangewend kapitaal, einde periode 442,5   464,4   442,5   464,4   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 14,6% 14,0% 14,7% 15,2%

Personeelsbestand, einde periode 5.821   6.198   5.821   6.198   
waarvan geassocieerde ondernemingen * 4.261   4.550   4.261   4.550   

* Ganzhou Yi Hao Umicore Industries Co. Ltd., Jiangmen Chancsun Umicore Industry Co. Ltd., Todini and Co., (allen 
Cobalt & Specialty Materials); Element Six Abrasives

2007 cijfers werden aangepast aangezien de Thin Film Products business unit van de Precious Metals Products & 
Catalysts business group naar Advanced Materials werd overgeheveld.  

 

Overzicht en vooruitzichten 

De activiteit Advanced Materials kende een 
uitstekend jaar met een stevige stijging van de 
inkomsten (+ 19 %) en recurrente EBIT (+ 14 %). De 
stijging was vooral gedreven door verbeterde 
prestaties in de activiteit Cobalt & Specialty Materials. 
Hoewel de ontwikkelingen voor het volledige jaar 
positief waren in deze activiteit, kenden de 
verkoopvolumes een gevoelige daling tijdens het 
vierde kwartaal. De activiteit Electro-Optic Materials 
kende opnieuw een uitstekend jaar met hoge 
verkoopvolumes doorheen 2008. De Thin Film 
Products activiteit werd geconfronteerd met een 
daling van de verkoop maar kende wel 
veelbelovende ontwikkelingen in de introductie van 
nieuwe producten. 

De activiteit Cobalt & Specialty Materials kent wellicht 
een uitdagende start in 2009. De afbouw van 
materiaalvoorraden bij klanten in verschillende 
activiteitssegmenten – met name de producenten 
van herlaadbare batterijen - leidt tot lage visibiliteit 
qua onderliggende vraag. Daarbovenop zou een 
aanhoudende lage kobaltprijs de beschikbaarheid van 

grondstoffen voor de raffinage- en recyclage-
activiteiten moeten verminderen. De activiteiten in 
Electro-Optic Materials worden verwacht te blijven 
presteren op het hoge niveau dat doorheen 2008 
werd vastgesteld. 

Overzicht van de activiteiten 

Cobalt & Specialty Materials 

De jaarlijkse verkoopvolumes van kathodematerialen 
voor Li-ion herlaadbare batterijen bevonden zich op 
hetzelfde niveau als in 2007, ondanks de forse daling 
van de leveringen in het vierde kwartaal. Dat was het 
gevolg van het stilleggen van productielijnen bij 
belangrijke klanten. Deze stilleggingen werden 
aangekondigd als gevolg van de verwachte daling 
van de wereldwijde vraag naar draagbare 
elektronische apparatuur. Batterijproducenten 
bouwen de voorraden die ze hadden opgebouwd in 
het vooruitzicht van de verwachte aangehouden 
lineaire groei van de vraag naar batterijen stilaan af. 
Het verkoopniveau van de kathodematerialen van de 
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nieuwe generatie blijft stijgen dankzij het 
toenemende gebruik ervan in  toepassingen met een 
hoog vermogen, zoals elektrische werktuigen en 
hybride voertuigen. De investeringen in Zuid-Korea 
en China, die tot doel hebben de mogelijkheden van 
Umicore in het introduceren van nieuwe 
kathodematerialen te verhogen, vorderen zoals 
gepland. 

De batterijrecyclagetechnologie van Umicore heeft 
bijkomende interesse van heel wat grote 
autofabrikanten aangetrokken. 

Het verkoopvolume van extra-fijn kobaltpoeder voor 
diamant- en hardmetalen werktuigtoepassingen is 
met 9 % gedaald op jaarbasis. De vraag van de 
klanten is vooral in de VS, Zuid-Korea en Japan 
aanzienlijk gedaald in het vierde kwartaal. De 
gemiddelde premies voor deze poeders bleven 
stabiel. De verkoop van kobalt- en nikkelproducten 
voor de meeste toepassingen, inclusief 
keramiektoepassingen, de productie van banden en 
platering, liep eveneens sterk terug in het vierde 
kwartaal. Kobalt- en nikkelproducten voor 
katalytische toepassingen vormden hierop een 
uitzondering en bleven het hele jaar door groeien. 

De raffinagevolumes waren flink hoger, aangezien de 
hogere gemiddelde kobaltprijzen resulteerden in een 
hogere beschikbaarheid van materialen. De 
recyclagevolumes stegen eveneens omwille van de 
verhoogde inspanningen om zich met secundaire 
materialen te bevoorraden. 

Electro-Optic Materials 

De activiteit Electro-Optic Materials bleef goed 
presteren in de tweede helft van 2008. De verkoop 
van substraten nam zowel in het eerste halfjaar als 
over het volledige jaar aanzienlijk toe. De groei van 
de satellietsector werd gestimuleerd door de 
stijgende vraag naar toepassingen zoals het gebruik 
van digitale televisie en radio, telefonie en 
satellietnavigatie. De sterke resultaten weerspiegelen 
ook de toenemende verkoop voor concentrator 
zonnecellen voor aardse toepassingen en LED-
toepassingen. In 2008 maakten deze nieuwere 
toepassingen ongeveer 15 % uit van de totale 
verkoop van substraten. 

De verkoop van germaniumschijfjes voor infrarood 
optische toepassingen klom sterk in de tweede helft 
van het jaar en vertoonde ook een stevige 

vooruitgang op jaarbasis. De leveringen van GASIR-
assemblages met lage germaniuminhoud daalden, 
hoewel de stijgende verkoop van predictieve 
onderhoudstoepassingen de zwakke verkoop van 
toepassingen voor de autosector gedeeltelijk 
compenseerde. Er werd een nieuwe variant 
ontwikkeld van het nachtzichtsysteem voor 
voertuigen dat gebruik maakt van GASIR. Deze zal 
waarschijnlijk vanaf 2010 op de markt worden 
gebracht. 

Thin Film Products 

De inkomsten uit optica- en elektronicagerelateerde 
producten daalden licht in het tweede halfjaar. De 
verkoop van oculaire producten bleef stabiel, hoewel 
de seizoensgebonden dalperiode in het vierde 
kwartaal iets meer uitgesproken was. De verkoop van 
optische materialen voor elektronische toepassingen 
nam sterk af tegen het einde van het jaar. De 
inkomsten in het domein van de 
bekledingsmaterialen op grote oppervlakte voor 
toepassingen zoals beeldschermen en fotovoltaïsche 
zonnecellen kenden een belangrijke stijging in het 
eerste halfjaar en op jaarbasis. De ontwikkeling en de 
marktintroductie van nieuwe roteerbare indium 
tinoxide en aluminium zinkoxide targets gingen sterk 
vooruit tijdens het jaar. 

Element Six Abrasives 

De verkoopvolumes van producten voor olie- en 
gastoepassingen stegen met 8 % op jaarbasis, maar 
in het vierde kwartaal vertraagden de leveringen 
aanzienlijk. De booractiviteit viel terug als gevolg van 
de lagere olieprijs en de krappe kredietmarkten die in 
de eerste plaats de kleinere Amerikaanse operatoren 
troffen. De verkoopvolumes van producten in de 
hout- en metaalverwerkende nijverheid kenden een 
daling van 8 % op jaarbasis, die vooral voelbaar werd 
in het vierde kwartaal. De verminderde activiteit in 
de bouw- en automarkten leidde tot een 
vermindering van het aantal bestellingen omdat de 
klanten hun voorraadniveaus afbouwden. Voor 
diamantgruis verminderden de verkoopvolumes 
gevoelig op jaarbasis, maar de prijzen herstellen 
geleidelijk. De integratie van de voormalige Barat 
Carbide-activiteiten werd voltooid. De 
verkoopvolumes voor hardmetaalproducten gingen 
achteruit. De nettobijdrage van Element Six Abrasives 
aan de recurrente resultaten van Umicore werd 
negatief beïnvloed door nadelige valutabewegingen. 
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PRECIOUS METALS PRODUCTS & CATALYSTS 

Kerncijfers H2 H2   
(in miljoen ¤) 2007 2008 2007 2008

Omzet 1.451,8   1.438,0   2.880,2   3.282,8   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 455,3   458,5   926,0   1.016,9   

EBITDA 80,6   36,0   193,5   136,6   

Recurrente EBIT 65,0   21,1   159,9   104,7   
waarvan geassocieerde ondernemingen * 4,4   13,4   5,4   14,8   

Recurrente operationele marge 13,3% 1,7% 16,7% 8,8%

Investeringen 27,2   48,0   39,2   73,3   

Aangewend kapitaal, einde periode 808,1   876,6   808,1   876,6   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 16,9% 4,5% 22,0% 11,5%

Personeelsbestand, einde periode 4.311   4.403   4.311   4.403   
waarvan geassocieerde ondernemingen * 248   272   248   272   

* ICT Co. Japan, ICT Inc. USA, Ordeg Korea, (allen Automotive Catalysts); SolviCore (Catalyst Technologies)

2007 cijfers werden aangepast aangezien de Thin Film Products business unit van de Precious Metals Products & 
Catalysts business group naar Advanced Materials werd overgeheveld.  

 

Overzicht en vooruitzichten 

Het jaar werd gekenmerkt een sterke eerste jaarhelft 
gevolgd door een veel zwakkere tweede jaarhelft. De 
inkomsten op jaarbasis waren 10 % hoger (vooral 
omwille van de impact van de verkoopcijfers voor het 
volledige jaar afkomstig van de voormalige Delphi 
Automotive Catalyst activiteiten). De bedrijfswinst 
daalde met 34 %. De Automotive Catalyst activiteit 
werd volop geconfronteerd met de neerwaartse 
trend in de automobielsector tijdens het vierde 
kwartaal. De activiteit Technical Materials begon 
tevens een sterke vermindering van zijn verkoopcijfer 
te voelen tijdens de tweede jaarhelft, als gevolg van 
een dalende vraag van de automobiel- en 
bouwsectoren. Jewellery & Electroplating en Platinum 
Engineered Materials presteerden goed doorheen het 
jaar. 

Een gevoelige afbouw van de voorraden bij de 
klanten maakt het moeilijk een duidelijk zicht te 
hebben op de onderliggende vraag in de 
automobielsector. De verwachting is dat de 
wereldwijde autoproductie in 2009 gevoelig onder 
die van 2008 zal liggen. Technical Materials zal 
geconfronteerd worden met de negatieve impact van 

de vertraging in zowel de automobiel- als 
bouwsectoren terwijl het waarschijnlijk is dat de 
verminderde investeringsniveaus in de sector voor 
hoogzuiver glas Platinum Engineered Materials 
negatief zal beïnvloeden. 

Overzicht van de activiteiten 

Automotive Catalysts 

Wereldwijd daalden de autoproductievolumes met 
4 % over het jaar, vooral in de tweede jaarhelft 
(daling met 12 %). De productievolumes voor 
katalysatoren van Umicore namen toe over het jaar. 
Dit effect was echter vooral het gevolg van de 
integratie van de vroegere Delphi-activiteiten. Als we 
de netto-impact van de Delphi-volumes en de afloop 
van een belangrijk contract voor een 
motorenplatform in de VS buiten beschouwing laten, 
evolueerden de verkoopvolumes van Umicore in lijn 
met de wereldwijde autoproductie in de loop van het 
jaar. De productmix wijzigde zowel in de markt als in 
de portefeuille van Umicore (vooral een verschuiving 
naar kleinere motoren). De verminderde volumes, in 
combinatie met een bredere productiebasis en 
hogere onderzoeksuitgaven hebben de 
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winstgevendheid onder druk gezet, vooral tijdens de 
tweede jaarhelft. 

De Europese autoproductie volgde de globale trend, 
zowel voor de door benzine als door diesel 
aangedreven voertuigen. De productie daalde met 
5 % over het jaar en met 15 % in het tweede halfjaar, 
vooral vanwege het zeer slechte vierde kwartaal 
(daling met 27 %). De daling trad vooral op in West-
Europa. De Europese autobestuurders blijven de 
voorkeur geven aan dieselmotoren, die meer dan 
50 % van de nieuwe inschrijvingen uitmaken. De 
verkoopvolumes van Umicore stegen over het jaar, 
ondanks de daling in de tweede jaarhelft. Ook de 
verkoop van dieselkatalysatoren kende een stijging 
op jaarbasis, maar volgde de dalende trend van de 
markt in de tweede helft. Het volume roetfilters blijft 
groeien omdat ze binnenkort verplicht moeten 
worden aangebracht op alle nieuwe modellen. 

In Noord-Amerika vertraagde de productie in de 
eerste helft van het jaar (-11 %) en deze vertraging 
versnelde in de tweede jaarhelft (-21 %). De sterke 
daling van de verkoopvolumes verergerde door de 
voorraadinkrimping in de bevoorradingsketen, met 
tijdelijke en in sommige gevallen meer langdurige 
fabriekssluitingen als gevolg. De markt evolueert 
duidelijk naar kleinere en meer energie-efficiënte 
voertuigen. In deze moeilijke markt slaagde Umicore 
erin haar marktaandeel te verhogen dankzij haar 
verhoogde blootstelling aan platforms voor kleinere 
voertuigen. 

In Zuid-Amerika viel de groei in de autoproductie stil 
in het vierde kwartaal. Bovendien werd het 
steunprogramma van de Braziliaanse overheid voor 
het aanbrengen van katalysatoren in oudere 
modellen niet hernieuwd. Dit resulteerde in een 
daling van de verkoopvolumes van katalysatoren in 
de tweede helft van het jaar, wat de stijging in het 
eerste halfjaar neutraliseerde. 

De Aziatische markt die de wereldwijde groei in de 
eerste helft van 2008 had ondersteund, verzwakte in 
het vierde kwartaal (-13 %), gedeeltelijk als gevolg 
van de verminderde export naar de andere landen in 
de wereld. De autoproductievolumes in Zuid-Korea 
daalden al in de zomermaanden – vroeger dan in de 
andere landen van de regio. Daarnaast viel het 
overheidssteunprogramma voor het aanbrengen van 
katalysatoren in oudere modellen in Zuid-Korea weg. 
De verkoopvolumes van Umicore in Azië stegen 
hoofdzakelijk als gevolg van de integratie van de 
vroegere Delphi-activiteiten in China. 

Umicore zet haar onderzoeksinspanningen verder en 
blijft haar technische product- en procescapaciteiten 
verbreden, anticiperend op de marktontwikkelingen 
op de lange termijn. Als gevolg hiervan, stegen de 

investeringen over het jaar. Er werden bijkomende 
testcentra gebouwd in Zuid-Amerika en Azië en er 
worden ook bijkomende test- en onderzoekscentra 
geïnstalleerd in het hoofdkwartier van de business 
unit in Hanau, Duitsland. Deze installaties zullen 
Umicore toelaten producten op een meer efficiënte 
wijze te ontwikkelen en de technische betrekkingen 
met de klanten te verbeteren. Umicore blijft de 
mogelijkheden van haar bestaande productlijnen 
verbeteren. Nieuwe productielijnen werden opgestart 
in China en Zuid-Afrika, terwijl een nieuwe lijn in 
2009 in Zuid-Korea zal worden afgewerkt. Deze 
verbeteringen zullen specifieke klantenprogramma’s 
bedienen. 

Catalyst Technologies 

De inkomsten klommen aanzienlijk in de tweede 
jaarhelft dankzij de hogere vraag van klanten in de 
sectoren fijne chemicaliën en farmaceutische 
producten. De nieuwe productievestiging voor API’s 
(Actieve Farmaceutische Ingrediënten) in Pilar, 
Argentinië, opende de deuren begin oktober en heeft 
al een officiële toelating gekregen voor de Zuid-
Amerikaanse markt; de kwalificatie voor de rest van 
de wereld is lopende. 

Nu de elektrische aandrijvingstechnologie steeds 
meer in de belangstelling staat, neemt de 
financiering van de overheid en de grote producenten 
toe en strekt zich ook uit tot het onderzoek naar 
brandstofcellen, wat de ontwikkelingsactiviteiten van 
Umicore in dit domein ten goede kwam. 

Platinum Engineered Materials 

De inkomsten bleven boven het niveau van 2007, 
vooral dankzij de verhoogde investeringen in de LCD-
glasindustrie. Tegen het einde van het jaar 
verminderde het aantal bestellingen echter. Umicore 
begeeft zich ook op de verwante technische en 
optische glasproductiemarkten, waar de uit één bron 
ontwikkelde oplossingen van Umicore succes hebben 
bij de klanten. De verkoop van platinagaas, dat vooral 
in de meststoffenindustrie wordt gebruikt, bleef 
stabiel tijdens het jaar. 

Technical Materials  

De inkomsten voor contactmaterialen stegen in de 
tweede jaarhelft, hoewel de verkoopvolumes tegen 
het einde van het jaar afnamen. Deze verschuiving 
werd veroorzaakt door een daling van de vraag naar 
relais in de autosector en in woningtoepassingen. De 
verkoopvolumes van producten voor de energie- en 
elektriciteitssector bleven stabiel. De activiteit 
hardsoldeermateriaal werd vroeger dan de meeste 
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activiteiten getroffen door de economische vertraging. 
De markt voor pasta’s die in werktuig- en 
autotoepassingen en HVAC-systemen worden 
gebruikt, viel aanzienlijk terug in het tweede halfjaar. 
De oorzaak hiervan was het feit dat de klanten hun 
voorraden wilden afbouwen. 

In de markt van de elektronicamaterialen bleef de 
verkoop van hermetische dichtingsmaterialen voor 
elektrische installaties stabiel. Kleefmaterialen die in 
power-elektronica worden gebruikt, verkochten goed 
in het derde kwartaal, maar de verkoop daalde 
daarna. 

Jewellery & Electroplating 

In de tweede jaarhelft genereerde de activiteit 
Jewellery & Industrial Metals hogere inkomsten op 
jaarbasis. Er was een sterke vraag naar zilverplaatjes 
die voor munten en industriële toepassingen worden 
gebruikt. Umicore won marktaandeel in deze sector 

dankzij haar productaanbod en haar reputatie op het 
vlak van kredietwaardigheid. De verkoopvolumes van 
half afgewerkte goudproducten daalden licht, in lijn 
met de algemene markt. 

Na een stabiele start in het begin van het jaar, zakten 
de verkoopvolumes voor electroplatingoplossingen in 
de tweede jaarhelft. De vraag naar producten die 
worden gebruikt in toepassingen in de elektriciteits- 
en autosector daalde, een trend die tegen het einde 
van het jaar versnelde. 

De recyclagevolumes voor goud en zilver stegen flink, 
want de klanten bleven profiteren van de “gesloten 
cirkel”-benadering van Umicore. De capaciteit om de 
edele metalen van de klanten met een minimale 
omlooptijd te verwerken, is een troef in een 
omgeving waar het moeilijker wordt om 
werkkapitaal te financieren. 
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PRECIOUS METALS SERVICES 

Kerncijfers H2 H2   
(in miljoen ¤) 2007 2008 2007 2008

Omzet 1.719,9   2.026,4   3.465,6   4.145,3   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 180,7   212,7   357,9   420,1   

EBITDA 86,6   112,2   173,3   218,2   

Recurrente EBIT 68,0   97,8   133,9   183,7   
Recurrente operationele marge 37,6% 46,0% 37,4% 43,7%

Investeringen 28,4   28,0   52,1   60,9   

Aangewend kapitaal, einde periode 201,8   221,1   201,8   221,1   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 59,8% 83,5% 54,4% 80,1%

Personeelsbestand, einde periode 1.452   1.514   1.452   1.514   

 

 

Overzicht en vooruitzichten 

De activiteit boekte uitstekende en in zekere mate 
uitzonderlijke resultaten in 2008 met inkomsten en 
recurrente EBIT die respectievelijk met 17 % en 37 % 
stegen. De raffinage-activiteiten bleven profiteren 
van uitstekende bevoorradingsvoorwaarden en een 
goede mix van verwerkte materialen. De hogere 
gemiddeld ontvangen prijzen van edele en speciale 
metalen droegen eveneens bij tot de uitstekende 
prestatie. De Metals Management activiteiten 
boekten veel hogere rendementen dan gebruikelijk 
als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden in 
de wereldwijde edelmetaalmarkten. 

Er zijn indicaties dat de bevoorradingsvoorwaarden – 
vooral voor secundaire industriële materialen – in 
2009 niet zo gunstig zullen zijn met enkele grote 
producenten die al productieverminderingen hebben 
aangekondigd. Een deel van de 
metaalprijscomponent in de inkomsten werd al 
vastgeklikt voor 2009 en dit zal enige bescherming 
bieden tegen lagere metaalprijzen. Het is 
onwaarschijnlijk dat de edelmetaalmarkten de 
noodzakelijke voorwaarden zullen scheppen voor een 
herhaling van de uitstekende tradingresultaten in 
metals management in 2009. 

Overzicht van de activiteiten 

Precious Metals Refining 

De raffinage-inkomsten stegen ten opzichte van vorig 
jaar dankzij de hogere ontvangen metaalprijzen, 
hogere bevoorradingsvolumes, een verdere 
verbetering van de bevoorradingsmix en betere 
gemiddelde voorwaarden op jaarbasis. 

De bevoorradingsvoorwaarden voor de meeste 
materialen bleven uitstekend. De aanvoer van 
bijproducten van de non-ferro en edelmetaal 
raffinage-industrie steeg in 2008, maar sommige 
producenten hebben sindsdien hun productie 
teruggeschroefd of aangekondigd dat ze dit zullen 
doen. Er werden hoge volumes van de meeste 
recycleerbare materialen verwerkt, vooral industriële 
katalysatoren. De recuperatie van afgedankte 
autokatalysatoren kende tegen het einde van het jaar 
echter een belangrijke daling. In de huidige 
economische omgeving worden auto’s minder snel 
afgedankt en dat vermindert de beschikbaarheid van 
versleten katalysatoren. 

Ondanks de algemene daling van de metaalprijzen, 
steeg de metaalprijscomponent in de inkomsten, 
zowel ten opzichte van de eerste helft van het jaar 
als van 2007, een gevolg van de eerder aangebrachte 
prijsindekkingen. De bestaande contractuele 
overeenkomsten zullen een bepaalde bescherming 
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verlenen in 2009, indien de metaalprijzen 
aanhoudend laag blijven. De unit genereerde hogere 
inkomsten uit secundaire metalen en bijproducten 
zoals zwavelzuur. De prijs van zwavelzuur daalde 
tegen het einde van het jaar. 

De nieuwe pre-concentratiefabriek is sinds de tweede 
helft van het jaar volledig operationeel, met een 
stijging van de operationele flexibiliteit en een 
vermindering van de voorraadniveaus tot gevolg. 

Precious Metals Management 

De industriële vraag naar metalen vertraagde in het 
midden van het jaar en de daling zette door, vooral 
in het laatste kwartaal. Omgekeerd steeg de vraag 

van de beleggers naar goudstaven tot een niveau dat 
in vele jaren niet meer werd gezien. In de huidige 
financiële crisis stijgt de vraag naar deze producten 
ver uit boven de beschikbare voorraden en de 
productiecapaciteit.  

De edelmetaalprijzen vertoonden een ongekende 
volatiliteit in 2008. Hoewel de prijzen van veel 
industriële edele metalen piekten in het eerste 
kwartaal, vielen ze in het derde kwartaal sterk terug. 
Een dergelijke prijsvolatiliteit bood het hele jaar door 
uitstekende tradingopportuniteiten en dit droeg meer 
dan gemiddeld bij aan de resultaten van de business 
group. 
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ZINC SPECIALTIES 

Kerncijfers H2 H2   
(in miljoen ¤) 2007 2008 2007 2008

Omzet 507,3   311,0   1.056,1   719,5   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 146,3   136,2   294,1   291,7   

EBITDA 22,0   24,9   61,7   65,5   

Recurrente EBIT 12,7   15,8   41,9   45,7   
waarvan geassocieerde ondernemingen * -1,6   0,8   0,2   1,7   

Recurrente operationele marge 9,8% 11,0% 14,2% 15,1%

Investeringen 13,6   8,1   25,5   18,5   

Aangewend kapitaal, einde periode 321,1   272,8   321,1   272,8   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 7,2% 10,9% 11,6% 15,2%

Personeelsbestand, einde periode 2.172   2.229   2.172   2.229   
waarvan geassocieerde ondernemingen * 509   512   509   512   

* Rezinal (Zinc Chemicals); Ieqsa (Building Products)
 

 

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten voor het jaar daalden met 1 % terwijl 
de recurrente EBIT met 9 % toenam. De verbeterde 
prestatie was vooral toe te schrijven aan een betere 
bijdrage van Building Products, dat de 
productiemoeilijkheden overwon waarmee het 
tijdens de tweede jaarhelft van 2007 werd 
geconfronteerd. Zoals verwacht ontvingen de Zinc 
Chemicals activiteiten een lager zinkprijs in 2008 in 
vergelijking met 2007. De kleinere Zinc Battery 
Materials activiteit kende een goede prestatie 
omwille van de gestegen verkoop van meer 
geavanceerde producten. Alle activiteitssegmenten 
begonnen de impact te voelen van de verminderde 
vraag in de belangrijke eindgebruikersmarkten in de 
loop van het vierde kwartaal. 

De huidige vertraging in enkele sleutelsectoren – 
waaronder de Europese bouwsector, de Aziatische 
scheepsbouw- en zeecontainermarkt en de 
wereldwijde bandenproducenten – betekent dat de 
verkoopvolumes tijdens de eerste helft van 2009 
gevoelig onder die van 2008 zullen liggen. Het is 
moeilijk op dit ogenblik veel visibiliteit te bekomen 
over de waarschijnlijke duur van deze vertraging. 

Overzicht van de activiteiten  

Zinc Chemicals 

De activiteit noteerde een zwakkere tweede jaarhelft, 
zowel vergeleken met het vorige jaar als met het 
eerste semester; de verkoopvolumes in alle 
productcategorieën leden onder de belangrijke daling 
van de bestellingen van klanten in het vierde 
kwartaal. In fijn zinkpoeder kende de levering van 
poeders voor verftoepassingen aan verfproducenten 
voor de markt van de Aziatische zeecontainers een 
scherpe daling. De verkoop van poeders voor 
chemische toepassingen daalde eveneens, 
hoofdzakelijk als gevolg van de lagere vraag van de 
zinkraffinagesector in Europa. De verkoop van 
zinkoxiden liep sterk terug tegen het jaareinde, 
hoofdzakelijk als gevolg van de lagere vraag van 
bandenfabrikanten en producenten van keramische 
toepassingen. De gemiddelde productiepremies lagen 
hoog in 2008, hoewel de volumedaling ook de 
premies stevig onder druk zette in de laatste weken 
van het jaar. 

In de recyclageactiviteiten bleef de beschikbaarheid 
van materialen krap in de tweede jaarhelft en de 
lagere zinkprijs verlaagde de recyclagemarges. 



   

12 februari 2009 – 07:30 CET CP-2009-06-R 12/27 

Building Products 

De verkoopvolumes over het jaar stegen met 4 % ten 
opzichte van 2007, terwijl de volumes in de tweede 
helft van het jaar in lijn waren met vorig jaar. In het 
vierde kwartaal vertraagden de leveringen met 4 % 
vanwege de aanhoudende verslechtering van de 
Europese bouwmarkt – vooral in Duitsland en 
Frankrijk. Dit was vooral kenmerkend voor de markt 
van de nieuwe woningen, die ongeveer 40 % van de 
verkoopvolumes van Umicore in dit domein voor haar 
rekening neemt. De activiteit in de markten van de 
renovatie, de niet-residentiële bouw alsook nieuwe 
geografische markten compenseerde enigszins de 
daling in de markt van de nieuwe residentiële 
constructies. De verkoop van producten met hogere 
toegevoegde waarde bleef groeien en 
vertegenwoordigde voor het eerst meer dan 30 % 
van het totale verkoopvolume. De gemiddelde 
productpremies stegen in het vierde kwartaal en 
lagen in het tweede kwartaal gemiddeld hoger dan 
in dezelfde periode in 2007. 

Een overzicht van de verschillende opties voor de 
toekomst van de kleine, verlieslatende 
bladloodactiviteit in Overpelt, België, werd voltooid. 
Umicore heeft haar voornemen aangekondigd om 
deze activiteit te sluiten en heeft de consultatie met 
de ondernemingsraad en de vakbonden aangevat. De 
sluiting zou 48 medewerkers treffen. 

Zinc Battery Materials 

De business realiseerde stabiele prestaties in het 
grootste deel van het jaar, maar in het laatste 
kwartaal daalde de levering van poeder aanzienlijk. 
De Chinese operaties presteerden goed tijdens het 
jaar en gingen over van een exportgerichte verkoop 
naar een succesvolle focus op de binnenlandse markt. 
De productpremies in Europa en Azië bleven stabiel 
tijdens het jaar. 
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CORPORATE 

Kerncijfers H2 H2   
(in miljoen ¤) 2007 2008 2007 2008

EBITDA 6,9   -11,2   16,8   -17,7   

Recurrente EBIT -16,9   -28,1   -38,9   -49,9   
waarvan geassocieerde ondernemingen * -1,5   -1,4   -1,5   -3,2   

Investeringen 4,6   6,2   15,7   11,0   

Aangewend kapitaal, einde periode 104,5   62,9   104,5   62,9   

Personeelsbestand, einde periode 1.088   1.103   1.088   1.103   

* HyCore
 

 

Overzicht en Vooruitzichten 

De recurrente EBIT was ¤ 11 miljoen lager in 
vergelijking met 2007. Dit was vooral het gevolg van 
een stijging van de O&O uitgaven op het niveau van 
de Groep, alsook uitgaven gekoppeld aan de 
ontwikkeling van IT-systemen op het niveau van de 
Groep. 

Onderzoek & ontwikkeling 

De algemene O&O uitgaven bedroegen 
¤ 166,0 miljoen (waarvan € 16,4 miljoen in 
geassocieerde ondernemingen), een stijging met 
33 % in vergelijking met 2007. Dit vertegenwoordigt 
7 % van de inkomsten. Van het totaal werd 
¤ 15,5 miljoen gespendeerd aan Corporate-projecten. 
De inspanningen werden op de eerste plaats 
opgevoerd in de business unit Automotive Catalysts, 
omwille van de integratie van de voormalige Delphi 
Catalysts onderzoeksgroep, alsook in Groep O&O. 
Umicore diende 43 patenten in in 2008. 

In het Recyclage en Extractietechnologieplatform 
gingen de inspanningen naar de opschaling van een 
nieuw productieproces voor solair silicium en de 
ontwikkeling van geavanceerde systemen om 
vlammen met ultrahoge temperatuur te genereren 
voor de verhitting van conversieovens. Onderzoek is 
tevens lopende voor de efficiënte recyclage van 
dunne film zonnecellen om daar zeldzame metalen, 
zoals indium, uit te kunnen puren. Binnen het 
platform voor fijne-partikeltechnologie werden 
nieuwe materiaaltoepassingen onderzocht, 

waaronder materialen voor herlaadbare batterijen en 
de functionalisering van grote-schaaloppervlakten via 
print-technologie. In de Ondersteuningsplatformen 
werd de capaciteit voor virtuele experimentering 
opgevoerd, naast een verhoogde ondersteuning om 
aan de vereisten van de wetgeving op het vlak van 
REACH in de Europese Unie te kunnen voldoen, vooral 
wat betreft toxicologische aspecten (zie onder). 

Milieu, Veiligheid & Gezondheid 

De prestatie op het vlak van veiligheid verbeterde 
niet in vergelijking met 2007. De frequentiegraad van 
ongevallen bedroeg 5,32 in 2008 in vergelijking met 
5,30 in 2007, en bereikte niet de 
verbeteringsdoelstelling van 4,00. De ernstgraad van 
ongevallen steeg van 0,13 naar 0,17, eveneens onder 
de doelstelling van 0,15. 

Verdere vooruitgang werd geboekt in de voltooiing 
van de sanering van de historische vervuiling in de 
vestigingen in België en Frankrijk. De bodemsanering 
in de onmiddellijke omgeving van de Vlaamse sites is 
voltooid. De saneringswerkzaamheden op de sites 
zelf zijn lopende, net zoals de saneringen in de wijde 
omgeving, die samen met de Vlaamse overheid 
gefinancierd wordt. Het eigendomschap van een site 
in Grâce-Hollogne werd overgedragen naar de 
regionale overheid voor verdere ontwikkeling. In 
Frankrijk leggen de overheidsinstellingen de laatste 
hand aan de goedkeuringsprocedure voor de 
oprichting van een stort in Viviez, wat de start van de 
eerste fase van de vrijwillige sanering moet mogelijk 
maken. De voltooiing van dit project is voorzien voor 
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2013. De afbraak en de bodemsanering van de 
eerder gesloten vestiging in Calais zijn voltooid. 

Alle grondstoffen, halfafgewerkte producten en 
producten waarop REACH betrekking heeft, zijn 
geïdentificeerd en opgelijst. Een totaal van meer dan 
800 pre-registraties werd neergelegd, en dit voor 630 
verschillende producten. Umicore is actief betrokken 

in de oprichting van consortia met andere bedrijven 
om de noodzakelijke gegevens voor haar meest 
belangrijke stoffen te kunnen ontwikkelen. Het EHS 
competentieplatform bij O&O speelt een belangrijke 
rol in de technische ondersteuning van deze REACH 
activiteiten van Umicore. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 

Dividend 

De Raad van bestuur van Umicore zal de 
aandeelhouders de uitkering van een bruto dividend 
van ¤ 0,65 per aandeel voorstellen tijdens de 
Algemene Vergadering die op 28 april 2009 in Brussel 
plaatsvindt. Het dividend bevindt zich op hetzelfde 
niveau als in 2008, in lijn met het beleid van Umicore 
om een stabiel of geleidelijk stijgend dividend te 
betalen. Het dividend zal vanaf 6 mei 2009 betaald 
worden. 

Niet-recurrente elementen en IAS 39 

De niet-recurrente EBIT bedroeg ¤ -104,1 miljoen. Het 
belangrijkste element (¤ -68,1 miljoen) is gekoppeld 
aan een bijzondere waardevermindering geboekt op 
de participatie (5,25 %) van Umicore in Nyrstar. De 
boekwaarde van deze participatie werd aangepast – 
in overeenstemming met IFRS – aan de slotkoers van 
Nyrstar op 31 december 2008 (¤ 2,19).  

Waardeverminderingen voor een bedrag van 
¤ 29,5 miljoen werden doorgevoerd op permanent 
aangehouden metaalvoorraden, voornamelijk in Zinc 
Specialties. De voorzieningen voor herstructureringen 
bedroegen ¤ 15,1 miljoen: het grootste deel daarvoor 
had te maken met de reconfiguratie van de productie 
bij Element Six Abrasives. Meerwaarden voor een 
bedrag van ¤ 19,7 miljoen werden geboekt op de 
verkoop van gronden in België en Duitsland, alsook 
de verkoop van Nymex-aandelen. Andere niet-
recurrente elementen waren goed voor 
¤ 11,1 miljoen. 

IAS 39 had een effect van ¤ - 3,6 miljoen op de EBIT. 
De impact betreft tijdverschillen in de boeking van 
inkomsten die voornamelijk verband houden met 
transactionele en structurele metaal- en 
wisselkoersindekking. IAS 39 heeft inherent geen 
impact op de kasstromen. 

Financiële resultaten & belastingen 

De netto financiële lasten bedroegen in totaal 
¤ 52,0 miljoen. De netto-interestlasten bedroegen in 
totaal ¤ 31,7 miljoen, tegenover ¤ 27,5 miljoen vorig 
jaar. De stijging had te maken met een hogere 
gemiddelde interestvoet op een hoger gemiddeld 
netto schuldniveau in 2008 dat vergelijkbaar was met 
dat van 2007. De wisselkoersverliezen bedroegen 

¤ 7,4 miljoen (waarvan een opbrengst van 
¤ 0,8 miljoen verbonden met IAS 39).  

De disconto toegepast op voorzieningen op lange 
termijn leidde tot een non-cash last van 
¤ 12,0 miljoen. Andere financiële lasten bedroegen in 
totaal ¤ 0,9 miljoen. 

De belastingen voor de periode bedroegen 
¤ 67,2 miljoen. De recurrente belastingen voor de 
periode bedroegen ¤ 73,1 miljoen, wat overeenstemt 
met een effectieve totale belastingvoet van 27,1 % 
op het recurrente geconsolideerde inkomen vóór 
belastingen. De belastingimpact verbonden aan de 
niet-recurrente resultaten resulteerde in een inkomen 
van ¤ 7,0 miljoen, terwijl een belastingskost van 
¤ 1,1 miljoen verbonden was aan het IAS 39 effect. 

Kasstromen en schuld 

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten na belastingen 
bedroeg ¤ 370,3 miljoen. De werkkapitaalbehoeften 
daalden met ongeveer ¤ 17,0 miljoen: de instroom 
van ¤ 228,1 miljoen tijdens de tweede jaarhelft meer 
dan compenseerde de uitstroom tijdens de eerste 
jaarhelft. De daling was op de eerste plaats toe te 
schrijven aan de lagere metaalprijzen tijdens de 
tweede jaarhelft. De daling werd verder versterkt 
door het verminderde activiteitsniveau tijdens het 
vierde kwartaal. 

De investeringen bedroegen ¤ 216,0 miljoen. Dit was 
zowat 41 % hoger dan in 2007. De opmerkelijkste 
toenames vonden plaats in Automotive Catalysts 
(investeringen ter verbetering van de mogelijkheden 
in alle regio’s), in Precious Metals Services (de 
eindfase van de preconcentratie-investeringen in 
Hoboken) en Advanced Materials (de aanvangsfase 
van de productie-investeringen voor materialen voor 
herlaadbare batterijen in Azië). De investeringen 
omvatten tevens ¤ 11,2 miljoen aan immateriële 
activa (gekapitaliseerde ontwikkelingskosten in 
nieuwe IT-systemen). 

De netto financiële schuld van Umicore op 
31 december bedroeg ¤ 328,6 miljoen, met een 
eigen vermogen van ¤ 1 332,4 miljoen. Dit komt 
overeen met een schuldratio van 19,8 %. 
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Terugkoop van aandelen 

Umicore kocht in 2008 eigen aandelen in voor een 
waarde van ¤ 246,7 miljoen. Op 31 december had 
Umicore ¤ 341,5 miljoen van haar eerder 
aangekondigde inkoopprogramma van ¤ 400 miljoen 
aandelen voltooid. De onderneming schrapte op 
9 december 5 miljoen aandelen. De onderneming 
had op 31 december 7 757 722 aandelen in eigen 
bezit, of 6,47 % van het totale aantal uitstaande 
aandelen. In de periode 1 januari 2009 tot 11 januari 
2009 kocht de onderneming nog 257 000 aandelen 
extra in, wat het aantal in eigen bezit verkerende 
aandelen op 8 014 722 brengt, of 6,7 % van het 
totale aantal uitstaande aandelen. De inkoop van 
aandelen had in 2008 een vermeerderend effect op 
de winst per aandeel van 8 %. 

Kostenbesparingsmaatregelen 

Umicore past haar activiteiten aan de huidige globale 
economische situatie aan. Er zijn stappen 
ondernomen om het personeelsbestand met zo’n 800 
werknemers te verminderen (waarvan de helft in 
geassocieerde ondernemingen). De betrokken 
posities binnen de volledig geconsolideerde 
activiteiten bevinden zich voornamelijk in China, 
Duitsland en Noord-Amerika en zijn grotendeels 
beperkt tot de Precious Metals Products & Catalysts 
business group. Daarbovenop worden momenteel 
meer dan 1 000 werknemers – vooral in Duitsland, 
België en Frankrijk – geconfronteerd met 
verminderde arbeidsduur of tijdelijke werkloosheid. 
Hoewel dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn in 
het huidige klimaat, blijft Umicore in een goede 
positie verkeren om haar groeiprojecten op 
middellange en lange termijn verder te zetten.  
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE INFORMATIE 

De geconsolideerde financiële informatie in deze persmededeling is een uittreksel uit de geconsolideerde 
financiële staten die eind maart 2009 gepubliceerd zullen worden voor neerlegging op de Gewone Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders op 28 april 2009. Deze geconsolideerde financiële staten zullen worden 
opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aangenomen door de EU. 

Verklaring van de commissaris 

De commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Raf Vander Stichele, 
heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden die ten gronde zijn afgewerkt, tot op heden geen betekenisvolle 
correctie aan het licht hebben gebracht die in de geconsolideerde resultatenrekening, balans, kasstromentabel of 
geconsolideerde staat van erkende opbrengsten en kosten rechtstreeks erkend in eigen vermogen, opgenomen in 
deze persmededeling, zou moeten worden doorgevoerd. 
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Geconsolideerde resultatenrekening   
(in miljoen ¤) 2007 2008

Omzet 8.309,9   9.168,6   
Andere bedrijfsopbrengsten 129,9   101,5   

Bedrijfsopbrengsten 8.439,8   9.270,1   
Verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -7.039,4   -7.766,8   
Bezoldigingen en personeelsvoordelen -546,5   -610,0   
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -129,0   -168,4   
Andere bedrijfskosten -444,0   -417,4   

Bedrijfskosten -8.158,9   -8.962,5   
Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa 28,1   -68,1   

Bedrijfsresultaat 309,0   239,4   

Financiële baten 20,3   10,2   
Andere financiële lasten -55,4   -54,8   
Wisselkoersverliezen en -winsten -5,3   -7,4   
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 25,5   8,2   

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 294,0   195,6   

Belastingen op het resultaat -57,5   -67,2   

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactivite iten 236,6   128,5   

Resultaat uit afgesplitste bedrijfsactiviteiten 425,8   -0,6   

Resultaat van de periode 662,4   127,9   
waarvan minderheidsbelangen 9,3   6,2   
waarvan aandeel van de Groep 653,1   121,7   

(in ¤ / aandeel)

Winst per aandeel uit bedrijfsactiviteiten, basisberekening 1,81   1,06   
Totale winst per aandeel, basisberekening 5,21   1,06   
Winst per aandeel na verwatering uit bedrijfsactiviteiten 1,79   1,05   
Totale winst per aandeel na verwatering 5,15   1,05   

Dividend per aandeel  (voorgesteld) 0,65   0,65   
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Geconsolideerde balans 31 december 31 december
(in miljoen ¤) 2007 2008

Vaste activa 1.139,8   1.130,4   
Immateriële vaste activa 112,3   123,1   
Materiële vaste activa 622,7   709,2   
Deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 169,7   169,1   
Financiële activa beschikbaar voor verkoop 108,2   26,0   
Leningen 2,7   2,5   
Handels- en overige vorderingen 4,7   11,3   
Uitgestelde belastingactiva 119,5   89,1   

Vlottende activa 2.081,0   1.894,5   
Toegekende leningen 7,2   2,2   
Voorraden 968,7   898,5   
Handels- en overige vorderingen 880,0   708,1   
Terug te vorderen belastingen 6,2   30,6   
Financiële activa beschikbaar voor verkoop 0,1   -   
Kas en kasequivalenten 218,9   254,9   

Activa uit afgesplitste activiteiten 64,6   -   

Totaal der activa 3.285,3   3.024,9   

E igen vermogen 1.533,2   1.332,4   
Eigen vermogen van de groep 1.491,2   1.290,7   

Kapitaal en uitgifttepremies 469,4   502,9   
Overgedragen resultaten en reserves 1.427,8   1.084,6   
Omrekeningsverschillen en overige reserves -109,1   -119,0   
Eigen aandelen -297,0   -177,7   

Minderheidsbelangen 42,0   41,7   

Omrekeningsverschillen en overige reserves van afgesplitste activiteiten -2,6   -   

Schulden op meer dan één jaar 519,3   739,3   
Voorzieningen voor personeelsvoordelen 171,8   162,9   
Financiële schulden 181,2   422,5   
Handels- en overige schulden 5,0   5,6   
Latente belastingpassiva 37,6   49,9   
Voorzieningen 123,7   98,4   

Schulden op ten hoogste één jaar 1.197,8   953,3   
Financiële schulden 215,6   165,8   
Handels- en overige schulden 864,8   671,7   
Te betalen belastingen 46,2   37,4   
Voorzieningen 71,2   78,3   

Passiva uit afgesplitste activiteiten 37,7   -   

Totaal der passiva 3.285,3   3.024,9   

 



   

12 februari 2009 – 07:30 CET CP-2009-06-R 20/27 

Geconsolideerde kasstroomoverzicht   
(in miljoen ¤) 2007 2008

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 236,6   128,5   
Aanpassing voor resultaat van de ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode -25,5   -8,2   
Aanpassing voor niet-kastransacties 158,5   214,1   
Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld of 
geklasseerd moeten worden onder de investerings- of financieringskasstromen 53,7   78,4   
Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal 6,2   17,0   

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 429,5   429,8   
Ontvangen dividenden 33,5   16,4   
Belastingen betaald in de loop van het boekjaar -56,6   -75,9   

Toename / Afname van de bedrijfsthesaurie 406,4   370,3   

Verwerving van materiële vaste activa -148,9   -204,8   
Verwerving van immateriële vaste activa -4,0   -11,2   
Verwerving van nieuwe dochterondernemingen, na aftrek van hun liquide 
middelen -82,3   -1,1   
Verwerving / kapitaalverhoging van geassocieerde ondernemingen -2,1   -11,7   
Verwerving van bijkomende deelnemingen in
ondernemingen van de Groep -   -0,3   
Verwerving van financiële vaste activa -1,9   -1,4   
Nieuwe toegekende leningen -11,7   -0,2   

Subtotaal van de verwervingen -250,9   -230,7   
Afstand van materiële vaste activa 9,5   16,1   
Afstand van immateriële vaste activa 1,0   0,1   
Afstand van dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen, na 
aftrek van hun liquide middelen 755,4   30,2   
Kas- en kasequivalenten uit afgesplitste befrijfsactiviteiten -177,2   -   
Kapitaalvermindering van geassocieerde ondernemingen 1,8   -   
Afstand van financiële vaste activa 30,5   4,1   
Aflossing van leningen 2,1   5,1   

Subtotaal van de overdrachten 623,0   55,7   
Toename / Afname van de investeringsthesaurie 372,2   -175,0   

Kapitaalverhoging 5,6   -   
Kapitaalwijziging minderheden 0,4   0,6   
Verkoop (aankoop) van eigen aandelen -257,4   -239,7   
Ontvangen interesten 15,8   5,8   
Betaalde interesten -42,5   -36,7   
Nieuwe leningen en aflossingen -511,3   180,2   
Dividenden uitgekeerd aan Umicore-aandeelhouders -52,0   -74,3   
Dividenden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders -1,1   -0,7   

Toename / Afname van de financieringsthesaurie -842,6   -164,8   

Invloed van de wisselkoers -4,3   6,4   

Netto kas en  kasequivalenten uit bedrijfsactiviteiten -68,3   37,0   

Impact van wijzigingen perimeter en afgesplitste activiteiten in kas- en 
kasequivalenten openingsbalans 116,8   -   

Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar 162,9   211,4   
Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar 211,4   248,4   

waarvan kas en kasequivalenten 218,9   254,9   
waarvan korte termijnschulden bij kredietinstellingen -7,5   -6,6   
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Geconsolideerde staat van opbrengsten en kosten rechtstreeks erkend 
in het eigen vermogen   
(in miljoen ¤) 2007 2008

Bewegingen in financiële vaste activareserves -15,8   -8,8   
Bewegingen in kasstroomafdekkingsreserves 33,6   40,2   
Bewegingen in reserves voor personeelsvoordelen na uitdiensttreding 14,8   -1,4   
Bewegingen in reserves voor op aandelen gebaseerde vergoedingen 5,8   7,5   
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen in het eigen 
vermogen -15,9   -13,4   
Bewegingen in herwerkingen van omrekeningsverschillen -38,3   -37,3   

Nettoresultaat direct erkend in eigen vermogen uit bedrijfsactiviteiten -15,8   -13,1   

Nettoresultaat direct erkend in eigen vermogen uit afgesplitste bedrijfsactiviteiten 215,1   2,6   

Resultaat van de periode 662,4   127,9   

Totaal erkend resultaat voor de periode 861,7   117,4   
waarvan aandeel van de Groep 854,6   117,4   
waarvan minderheidsbelangen 7,0   -0,1   

 

 

 

Geconsolideerde staat van mutaties in het eigen vermogen van de 
Groep   
(in miljoen ¤) 2007 2008

Balans bij het begin van het jaar 988,1   1.533,2   

Afgesplitste activiteiten in de opening 203,5   -   

Resultaat van de periode 662,4   127,9   
Nettoresultaat direct erkend in eigen vermogen -15,8   -13,1   
Kapitaalverhoging 6,0   -   
Dividenden -54,3   -76,3   
Wijzigingen eigen aandelen -257,4   -239,7   
Wijzigingen in consolidatiekring 0,7   0,4   

Balans op het einde van de periode 1.533,2   1.332,4   
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Verkorte segmentinformatie 2007  
Precious 
Metals Precious      

(in miljoen ¤)
Advanced 
Materials

Products & 
Catalysts

Metals 
Services

Z inc 
Specialties Corporate

Niet toe-
gewezen Totaal

Totale omzet per segment 857,9   2.996,2   3.883,7   1.086,5   76,7   -591,1   8.309,9   
waarvan externe omzet 831,2   2.880,2   3.465,6   1.056,1   76,7   -   8.309,9   
waarvan omzet tussen segmenten 26,7   116,0   418,1   30,4   -   -591,1   -   

Bedrijfsresultaat 34,4   143,3   128,9   34,6   -32,2   -   309,0   
Recurrent 39,6   154,5   133,9   41,7   -37,4   -   332,3   
Niet-recurrent -3,2   -11,0   -4,2   -11,2   5,2   -   -24,3   
IAS 39-effect -2,1   -0,2   -0,8   4,1   -   -   1,0   

Ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 20,7   6,0   -   0,2   -1,5   -   25,5   

Recurrent 22,6   5,4   -   0,2   -1,5   -   26,8   
Niet-recurrent -4,9   0,6   -   -   -   -   -4,3   
IAS 39-effect 3,0   -   -   -   -   -   3,0   

Investeringen 20,3   39,2   52,1   25,5   15,7   -   152,9   
Afschrijvingen 23,9   31,9   32,7   16,3   8,5   -   113,3   
Niet-kas inkomsten / uitgaven (andere dan afschrijvingen) 2,3   11,7   9,1   -1,8   43,9   -   65,3   
Bijzondere waardeverminderingen (terugneming van 2,2   0,5   2,6   12,4   -2,0   -   15,8   

De business unit Thin Film Products werd verplaatst van Precious Metals Products & Catalysts naar Advanced Materials. De cijfers voor 2007 werden aangepast.
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Verkorte segmentinformatie 2008  
Precious 
Metals Precious      

(in miljoen ¤)
Advanced 
Materials

Products & 
Catalysts

Metals 
Services

Z inc 
Specialties Corporate

Niet toe-
gewezen Totaal

Totale omzet per segment 1.000,5   3.415,3   5.164,2   720,3   38,2   -1.169,7   9.168,6   
waarvan externe omzet 982,9   3.282,8   4.145,3   719,5   38,2   -   9.168,6   
waarvan omzet tussen segmenten 17,6   132,5   1.018,9   0,8   -   -1.169,7   -   

Bedrijfsresultaat 47,6   77,1   182,0   29,1   -96,4   -   239,4   
Recurrent 52,4   89,9   183,7   44,0   -46,7   -   323,3   
Niet-recurrent -3,8   -11,9   -3,2   -17,7   -49,7   -   -86,2   
IAS 39-effect -1,0   -0,9   1,5   2,8   -   -   2,3   

Ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 0,7   14,8   -   0,1   -7,4   -   8,2   

Recurrent 18,7   14,8   -   1,7   -3,2   -   32,0   
Niet-recurrent -12,1   -   -   -1,5   -4,2   -   -17,8   
IAS 39-effect -5,9   -   -   -   -   -   -5,9   

Investeringen 52,3   73,3   60,9   18,5   11,0   -   216,0   
Afschrijvingen 22,7   32,1   32,0   17,5   9,1   -   113,4   
Niet-kas inkomsten / uitgaven (andere dan afschrijvingen) 8,4   -9,6   -4,1   2,0   1,0   -   -2,2   
Bijzondere waardeverminderingen (terugneming van 6,8   22,2   8,2   16,8   76,0   -   130,0   
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Impact van IAS 39 en niet-recurrente 
elementen Voortgezet waarvan: Niet- IAS 39
(in miljoen ¤) totaal Recurrent recurrent effect

2007

Bedrijfsresultaat 309,0   332,3   -24,3   1,0   
waarvan opbrengsten van andere financiële 
activa 28,1   1,4   26,7   -   

Resultaat van de onder-
nemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 25,5   26,8   -4,3   3,0   

EBIT 334,4   359,1   -28,6   4,0   

Financiële kosten -40,4   -40,3   -   -0,2   
Belastingen -57,5   -83,9   27,4   -1,0   

Netto resultaat 236,6   234,9   -1,2   2,9   
waarvan minderheidsbelangen 9,3   9,3   0,1   -0,1   
waarvan aandeel van de Groep 227,3   225,7   -1,3   2,9   

2008

Bedrijfsresultaat 239,4   323,3   -86,2   2,3   
waarvan opbrengsten van andere financiële 
activa -68,1   2,3   -70,5   -   

Resultaat van de onder-
nemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 8,2   32,0   -17,8   -5,9   

EBIT 247,7   355,3   -104,1   -3,6   

Financiële kosten -52,0   -52,8   -   0,8   
Belastingen -67,2   -73,1   7,0   -1,1   

Netto resultaat 128,5   229,3   -97,0   -3,8   
waarvan minderheidsbelangen 6,2   6,8   -0,5   -0,2   
waarvan aandeel van de Groep 122,3   222,5   -96,6   -3,6   
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Glossarium 

EBIT Bedrijfsresultaat van integraal geconsolideerde ondernemingen (opbrengsten van 
andere financiële activa inbegrepen) + aandeel van de Groep in het nettoresultaat 
van de ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatie.

Niet-recurrente EBIT Bevat niet-recurrente elementen met betrekking tot herstructureringsmaatregelen, 
waardeverminderingen van activa en andere opbrengsten of kosten  
resulterend uit feiten of transacties die duidelijk verschillen van de courante 
activiteiten van de onderneming. Waardeverminderingen op metaalvoorraden 
maken deel uit van de niet-recurrente EBIT van de business groups.

Recurrente EBIT EBIT – niet-recurrente EBIT – IAS 39 effect.

Recurrente operationele 
marge

Recurrente EBIT van integraal geconsolideerde ondernemingen / opbrengsten 
(metaal niet inbegrepen).

IAS 39 effect Tijdsverschillen (zonder invloed op de kasstromen) in het boeken van opbrengsten 
in geval van niet-toepassing of de onmogelijkheid van het bekomen van IAS 
hedge accounting op:
a) Transactionele indekking, wat met zich meebrengt dat de ingedekte elementen 
niet langer aan reële waarde kunnen gewaardeerd worden, of
b) Structurele indekking, wat impliceert dat de reële waarde van de betrokken
hedging instrumenten in de resultatenrekening wordt opgenomen in plaats van 
het eigen vermogen, en dit voordat de onderliggende voorziene of vastgelegde 
transacties zich voordoen, of
c) In uitvoerende contracten besloten derivaten, wat impliceert dat de wijziging in 
de reële waarde op de besloten derivaten in de resultatenrekening moet worden 
opgenomen, 
in tegenstelling tot de uitvoerende component waar de wijziging in reële waarde 
niet in de resultatenrekening kan worden opgenomen.

EBITDA EBIT + [afschrijvingen + niet-kasuitgaven, andere dan afschrijvingen
(d.w.z. toevoegingen aan en terugneming van provisies, waardeverminderingen 
op voorraden, andere bijzondere waardeverminderingen) +/- IAS 39 effect] van 
integraal geconsolideerde ondernemingen.

Inkomsten (metaal niet 
inbegrepen) 

Alle elementen van de inkomsten – de waarde van de aangekochte metalen.

Recurrente effectieve 
belastingvoet

Recurrente effectieve belastingskost / recurrent resultaat voor belasting van de 
integraal geconsolideerde ondernemingen.

Rendement op aangewend 
kapitaal (ROCE)

Recurrente EBIT / gemiddeld aangewend kapitaal.

Aangewend kapitaal Totaal vermogen – reële waarde reserve + netto financiële schuld + voorzieningen 
voor personeelsvoordelen – uitgestelde belastingactiva en -passiva – IAS 39-effect.

Aangewend kapitaal, 
gemiddeld

Voor halfjaar: gemiddelde van het aangewend kapitaal aan het begin en aan het 
einde van de periode.
Voor het volledige jaar: gemiddelde van de halfjaargemiddelden.

Investeringen Gekapitaliseerde investeringen in immateriële en materiële vaste activa.

Kasstromen vóór financierings-
activiteiten

Toename / afname van de bedrijfsthesaurie + toename / afname van de 
investeringsthesaurie.  
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Netto financiële schuld Financiële schulden op meer dan één jaar + financiële schulden op ten hoogste 
één jaar – kas en kasequivalenten – leningen in een niet-operationele context.

Schuldratio Netto financiële schuld / (Netto financiële schuld + Eigen vermogen)

EPS Winst per aandeel voor aandeelhouders.

Winst per aandeel, 
basisberekening

Nettoresultaat, aandeel van de Groep / gemiddeld aantal (uitstaande aandelen – 
eigen aandelen).

Winst per aandeel, na 
verwateringseffect

Nettoresultaat, aandeel van de Groep / (gemiddeld aantal (uitstaande aandelen – 
eigen aandelen)
+ (aantal mogelijke nieuwe aandelen die uitgegeven moeten worden in het kader 
van de bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de 
aandelenoptieplannen)).

Aangepaste winst per 
aandeel, basisberekening

Netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep / totaal aantal (uitstaande 
aandelen – eigen aandelen).

Aangepaste winst per 
aandeel, na verwateringseffect

Netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep / (gemiddeld aantal (uitstaande 
aandelen – eigen aandelen)
+ (aantal mogelijke aandelen die uitgegeven moeten worden in het kader van de 
bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de 
aandelenoptieplannen)).

Bovenstaande financiële definities betreffen prestatie-indicatoren die niet gelinkt zijn met IFRS, behalve 'Winst per 
aandeel, basisberekening' en 'Winst per aandeel, na verwateringseffect'.

 

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. 
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Voor meer informatie 

Investor Relations: 

Dhr. Tim WEEKES  – +32 2 227 73 98 – tim.weekes@umicore.com 

Dhr. Geoffroy RASKIN – +32 2 227 71 47 – geoffroy.raskin@umicore.com 

Dhr. Axel DE NYS – +32 2 227 70 25 – axel.denys@umicore.com 

Pers: 

Dhr. Bart CROLS – +32 2 227 71 29 – +32 476 98 01 21 – bart.crols@umicore.com 

 
Financiële kalender 

28 april 2009  GAV en kwartaalupdate 

29 april 2009  Aandeel verliest dividend 

6 mei 2009  Betaling dividend 

7 augustus 2009 Publicatie halfjaarresultaten 2009 

Eind oktober 2009 Kwartaalupdate (datum te bevestigen) 

11 februari 2010 Publicatie jaarresultaten 2009  
 

Umicore profiel  

Umicore is een materiaaltechnologiegroep. Zijn activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier 
bedrijfssectoren: Advanced Materials, Precious Metals Products & Catalysts, Precious Metals Services en Zinc 
Specialties. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, of dat nu is voor 
producten voor alledaags gebruik of voor toepassingen die aan de spits staan van nieuwe, technologische 
ontwikkelingen. 

Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waarvan het bedrijf weet dat zijn knowhow inzake materiaalkennis, 
scheikunde en metallurgie een verschil kan maken. Ongeveer 50 % van haar inkomsten zijn afkomstig uit, en 
ongeveer 80 % van haar O&O budget wordt uitgegeven aan, projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, 
zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor herlaadbare batterijen en fotovoltaïek, brandstofcellen en recyclage.  

De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een 
wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in 2008 een omzet van ¤ 9,2 miljard (inkomsten van ¤ 2,1 miljard, 
metaal niet inbegrepen) en heeft op dit ogenblik ongeveer 15 500 mensen in dienst. 

 
 

Een telefoonconferentie en presentatie vindt plaats op 09:30 CET in Brussel.   
Meer informatie : http://www.investorrelations.umicore.com/en/financialCalendar/confCall20090212.htm 


