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JAARRESULTATEN 2009
Hoogtepunten
Umicore heeft in de tweede helft van 2009 een prestatie neergezet die aanzienlijk beter was dan het lage peil
van het eerste deel van het jaar. Dat had vooral te maken met een verhoogde verkoop in de activiteiten van
Precious Metals Products & Catalysts, gekoppeld aan de positieve effecten van de intussen genomen
kostenverminderingsmaatregelen.
• Inkomsten: ¤ 1 723,2 miljoen (¤ 2 100,3 miljoen in 2008);
• Recurrente EBIT: ¤ 146,4 miljoen* (¤ 354,6 miljoen in 2008);
• EBITDA: ¤ 259,4 miljoen (¤ 487,4 miljoen in 2008);
• Recurrente nettowinst (Groepsaandeel) van ¤ 81,9 miljoen (¤ 222,1 miljoen in 2008);
• Aangepaste winst per aandeel (basisberekening): ¤ 0,73 (¤ 1,93 per aandeel in 2008);
• ROCE van 8,2 %.
De onderneming slaagde erin om over heel 2009 sterke positieve cashflows te genereren.
• Operationele cashflow van ¤ 450,7 miljoen (¤ 370,3 miljoen in 2008);
• Nettoschuld van ¤ 161,1 miljoen eind 2009 (¤ 328,6 miljoen eind 2008), wat overeenkomt met een
schuldratio van 10,5 %.
De investering in initiatieven voor langetermijngroei bleef in 2009 ongemoeid:
• R&D-uitgaven, inclusief gekapitaliseerde kosten, bedroegen ¤ 135,7 miljoen (6,9 % van de inkomsten);
• Investeringen bedroegen ¤ 190,5 miljoen
De veiligheidsprestatie van Umicore steeg aanzienlijk in 2009
Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 27 april zal aan de aandeelhouders een ongewijzigd brutodividend
van ¤ 0,65 per aandeel voorgesteld worden.

Vooruitzichten
Umicore verwacht voor 2010 een duidelijk betere recurrente EBIT dan het geval was in 2009, vooral gezien de
impact voor het volledige jaar van de kostenverminderingsprogramma’s die in 2009 werden opgestart.
Daarbovenop zal er wellicht een geleidelijk herstel van de inkomsten in heel wat Umicore-activiteiten optreden.
De bevoorradingsvoorwaarden voor Precious Metals Services zouden enigszins moeten verbeteren en daardoor de
effecten van een lagere ontvangen prijs voor metalen gedeeltelijk compenseren.
* Met inbegrip van het effect van de kapitalisering van de uitgaven voor ontwikkeling in 2009 (¤ 8,9 miljoen)
Nota: Alle vergelijkingen zijn gemaakt met 2008, tenzij anders vermeld.
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Kerncijfers
(in miljoen €)

H2
2008

H2
2009

2008

2009

Omzet
Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

4.196,1
985,2

3.552,7
863,0

9.124,0
2.100,3

6.937,4
1.723,2

EBITDA

196,7

147,8

487,4

259,4

Recurrente EBIT
waarvan geassocieerde ondernemingen
Niet-recurrente EBIT
IAS 39 effect op EBIT
Totale EBIT
Recurrente operationele marge

139,8
26,6
-97,9
-9,9
32,0
11,5%

Geconsolideerd recurrent nettoresultaat, aandeel van de
Groep,
zonder afgesplitste activiteiten
Resultaat van afgesplitste activiteiten, aandeel van de
Groep
Geconsolideerd nettoresultaat, aandeel van de Groep,
inclusief afgesplitste activiteiten

354,6
32,0
-101,9
-3,6
249,1
15,4%

146,4
-6,1
-11,4
6,2
141,2
8,9%

84,9

62,2

222,1

81,9

-1,7

-1,1

-2,4

-4,2

-17,0

52,5

121,7

73,8

92,9
125,2

67,3
87,5

165,0
216,0

135,7
190,5

232,6

89,0

190,4

269,9

3.024,9
1.290,7

2.839,6
1.314,2

3.024,9
1.290,7

2.839,6
1.314,2

Onderzoek- & ontwikkelingskosten
Investeringen
Netto toename/afname van de kasstromen vóór
financieringsoperaties
Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten, einde
periode
Eigen vermogen van de groep, einde periode
Geconsolideerde netto financiële schuld uit
bedrijfsactiviteiten,
einde periode
Schuldratio uit bedrijfsactiviteiten, einde periode

96,9
11,0
-5,4
1,6
93,0
9,9%

328,6
19,8%

161,1
10,5%

328,6
19,8%

161,1
10,5%

Aangewend kapitaal, einde periode
Aangewend kapitaal, gemiddelde
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

1.897,8
1.994,8
14,0%

1.765,8
1.761,0
11,0%

1.897,8
1.989,8
17,9%

1.765,8
1.788,1
8,2%

Personeelsbestand, einde periode
waarvan geassocieerde ondernemingen
Frequentiegraad van arbeidsongevallen
Ernstgraad van arbeidsongevallen

15.447
5.334

13.720
4.405

15.447
5.334
5,32
0,17

13.720
4.405
3,12
0,08

Cijfers gekoppeld aan de resultatenrekening van 2008, behalve ROCE, werden aangepast voor afgesplitste
activiteiten.
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Kerncijfers per aandeel

H2
2008

(in ¤/aandeel)

H2
2009

2008

2009

Totaal aantal uitstaande aandelen, einde periode
120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
waarvan aandelen in eigen bezit
7.757.722
7.506.197
7.757.722
7.506.197
Gemiddeld aantal aandelen, voor berekening van winst
per aandeel, basisberekening
114.375.188 112.456.658 115.263.300 112.350.457
Gemiddeld aantal aandelen, voor berekening van winst
116.259.507 112.991.177 116.259.507 112.884.977
per aandeel, na verwateringseffect
Winst per aandeel, aangepast, zonder afgesplitste
activiteiten
Winst per aandeel, basisberekening
Winst per aandeel, na verwateringseffect

0,74
0,73

0,55
0,55

1,93
1,91

0,73
0,73

Winst per aandeel zonder afgesplitste activiteiten
Winst per aandeel, basisberekening
Winst per aandeel, na verwateringseffect

-0,13
-0,13

0,48
0,47

1,08
1,07

0,69
0,69

Winst per aandeel met afgesplitste activiteiten
Winst per aandeel, basisberekening
Winst per aandeel, na verwateringseffect

-0,15
-0,15

0,47
0,46

1,06
1,05

0,66
0,65

0,65

0,65

Dividend (voorgesteld)
Netto toename/afname van de kasstromen vóór
financieringsoperaties, basisberekening

2,03

0,79

1,65

2,40

Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten, einde
periode
Eigen vermogen van de groep, einde periode

26,95
11,50

25,24
11,68

26,95
11,50

25,24
11,68

2008 cijfers werden aangepast voor afgesplitste activiteiten.

Opsplitsing per segment
Inkomsten

EBIT

(metaal niet
inbegrepen)
ZS
15%

AM
18%

Aangewend kapitaal
(gemiddelde)

(recurrente)
ZS
16%

AM
11%

ZS
16%
PMPC
17%

PMS
21%

PMPC
46%

AM
26%

PMS
10%

PMS
56%

PMPC
48%

AM = Advanced Materials; PMPC = Precious Metals Products & Catalysts;
PMS = Precious Metals Services; ZS = Zinc Specialties; Corporate not included
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ADVANCED MATERIALS
Advanced Materials kerncijfers

H2
2008

(in miljoen €)
Omzet
Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

H2
2009

2008

2009

415,9
189,8

301,3
151,1

982,9
395,0

541,4
305,1

EBITDA

33,8

26,6

86,3

36,6

Recurrente EBIT
waarvan geassocieerde ondernemingen *
Totale EBIT
Recurrente operationele marge

33,3
13,9
10,4
10,2%

21,1
9,7
25,1
7,5%

71,1
18,7
48,3
13,3%

21,6
5,1
28,6
5,4%

Investeringen

35,0

18,1

52,3

51,0

Aangewend kapitaal, einde periode
Aangewend kapitaal, gemiddelde
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

464,4
473,8
14,0%

442,7
447,6
9,4%

464,4
468,4
15,2%

442,7
453,0
4,8%

Personeelsbestand, einde periode
waarvan geassocieerde ondernemingen

6.198
4.550

5.294
3.647

6.198
4.550

5.294
3.647

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

Overzicht en vooruitzichten

Cobalt & Specialty Materials

De inkomsten van Advanced Materials zijn in 2009
met 23 % gedaald. In de tweede jaarhelft bleven ze
op het niveau van het eerste semester, ondanks de
gebruikelijke negatieve seizoenseffecten.

Na een zwakke eerste jaarhelft verbeterde de
verkoop van Li-ion kathodematerialen in het tweede
semester, toen de voorraadafbouw uitgewerkt was
en de vraag van eindgebruikers weer aantrok. In
2009 zagen we een trend om voor notebook-pc's
batterijcellen te kiezen die iets minder presteren.
Daarnaast
werd
lithium-kobaltiet
als
kathodemateriaal nog meer vervangen door NMC
(nikkel-mangaan-kobalt). De algemene inkomsten
voor materialen voor herlaadbare batterijen zijn op
jaarbasis significant gedaald.

De recurrente EBIT daalde opvallend in 2009, maar
verbeterde weer fors in het tweede semester in
vergelijking met het eerste deel van het jaar dankzij
de betere prestaties in Cobalt & Specialty Materials en
in Thin Film Products. De bijdrage van de
geassocieerde ondernemingen verbeterde in het
tweede semester dankzij de positieve effecten van
de kostenvermindering bij Element Six Abrasives.
Voor 2010 wordt een algemene verbetering van de
de prestatie verwacht. De vraag naar materialen voor
herlaadbare batterijen zal herstellen. In Electro-Optic
Materials wordt in 2010 een bestendige prestatie
verwacht, terwijl in Element Six Abrasives de
kostenverminderingsmaatregelen hun volle impact
zullen hebben.
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De uitbreiding van capaciteit én mogelijkheden voor
nieuwe materialen in de vestigingen in Korea en
China is nu volledig operationeel. Hierdoor was de
business in staat om zijn product- en
klantenportefeuille uit te breiden. In 2009 merken we
dan ook een duidelijk hogere verkoop van nieuwe
NMC-materialen. Leveringen van kathodematerialen
voor hybride en elektrische wagens zaten in het
tweede halfjaar flink in de lift. Ze zullen de komende
jaren naar verwachting sneller toenemen dan de Liionbatterijmarkt in het algemeen.
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De lagere activiteitsniveaus in de bouw- en de
autosector veroorzaakten, in combinatie met
voorraadafbouw bij de klanten, een ernstige terugval
in de verkoopvolumes van fijne kobaltpoeders, en
dan vooral de categorie voor harde metalen. Hoewel
de volumes in de tweede helft van 2009 weer wat
zijn toegenomen, bleven ze duidelijk onder het
niveau van 2008.
Ceramics & Chemicals bleef goed weerwerk bieden
met stabiele volumes en premies over het hele jaar.
Ondanks zwakkere marktvoorwaarden profiteerde de
business van zijn goede concurrentiepositie, zijn
prima uitgebalanceerde productportefeuille en zijn
omvangrijke distributienetwerk. Kobaltoxides en zouten leverden in de eerste zes maanden de
grootste inbreng in de prestaties. In het tweede
semester viel vooral de stijgende verkoop van
nikkelproducten op.
De raffinage- en recyclageactiviteit van de Chinese
unit deed het goed, vooral in het tweede semester,
toen de kobaltprijzen stegen. Schaarste in secundaire
materialen verplichtte de Belgische raffinage- en
recyclagevestiging tot tijdelijke sluitingen.

conform
de
krimpende
vraag
naar
glasvezelnetwerken. Umicore slaagde er in om in
Azië nieuwe business te ontwikkelen voor deze
toepassing.

Thin Film Products
De verkoop van materialen voor optische
toepassingen bleef het hele jaar stabiel, iets onder
het niveau van 2008. Oculaire toepassingen
reageerden tamelijk veerkrachtig op de economische
baisse. De verkoop van materialen voor electronische
toepassingen begon in de tweede helft te verbeteren
in lijn met de waargenomen trend in de
halfgeleidermarkt.
De inkomsten voor 'large area coatings' stegen boven
het niveau van 2008, dankzij de toenemende
verkoop van roterende ITO targets. De belangstelling
voor de roterende targets van Umicore blijft groeien,
vooral voor gebruik in glascoating en fotovoltaïsche
dunne
film.
Umicore
heeft
haar
ontwikkelingsinspanningen opgevoerd om in te
spelen op de groeiende vraag naar zulke roterende
targets.

Electro-Optic Materials
De inkomsten van deze business unit stegen op
jaarbasis lichtjes. De verkoopvolumes van germanium
halfgeleidersubstraten bleven iets onder die van
2008. De lagere substraatvolumes voor de
opkomende markt van CPV-toepassingen (PVconcentrators) op aarde en de lagere volumes als
gevolg van normale schommelingen in de
satellietbusiness
werden
niet
helemaal
gecompenseerd door de toenemende vraag naar
ultraheldere LED's. De stijgende vraag naar deze LED's
volgt uit diverse toepassingen ervan zoals koplampen
en achterlichten van auto's en LED-televisieschermen.
De nieuwe germaniumsubstraatfabriek in Quapaw
(VS) moet volgens plan in de eerste helft van 2010
klanten gaan bedienen.
De verkoop van germaniummaterialen voor optische
infraroodtoepassingen was het hele jaar uitstekend.
De verkoopsvolumes van germaniumkristallen stegen
in de lijn van de markt. De verkoop van GASIR®lenzen (die minder germanium bevatten), vooral
gebruikt voor commerciële thermische beeldvorming,
daalde daarentegen. De hogere vraag naar
toepassingen buiten de autosector compenseerde de
zwakke vraag naar zichtverbeterende systemen voor
autobestuurders.
De
verkoop
van
germaniumtetrachloride voor optische vezels daalde
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Element Six Abrasives
In het tweede semester herstelde de verkoop van
schuurproducten voor olie- en gasboortoepassingen
na een zwak eerste halfjaar. De voorraadafbouw bij
de klanten bereikte in het derde kwartaal zijn einde,
en de vraag steeg omdat de stijgende olie- en
gasprijzen de booractiviteit naar het jaareinde toe
weer aanzwengelden.
Tegen het einde van het jaar steeg de vraag naar
geavanceerde schuurproducten voor de auto-industrie
weer, terwijl de verkoop van producten voor
toepassingen in bouw en mijnbouw het hele jaar
relatief stabiel waren.
De gecementeerde carbideproducten voor mijnbouw
en wegenbouw waren eveneens stabiel in verkoop,
hoewel op een iets lager niveau dan in 2008.
Eind
2008
werd
een
diepgaand
kostenverminderingsprogramma gestart, dat tegen
eind 2009 al grotendeels geïmplementeerd was. Dit
leidde tot een aanzienlijke stroomlijning van de
productiecapaciteit
en
inkrimping
van
het
personeelsbestand.
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PRECIOUS METALS PRODUCTS & CATALYSTS
Precious Metals Products & Catalysts
kerncijfers
(in miljoen €)

H2
2008

H2
2009

2008

2009

Omzet
Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

1.430,2
450,0

1.197,3
421,9

3.267,2
1.001,5

2.251,2
809,8

EBITDA

34,8

59,3

134,5

69,7

Recurrente EBIT
waarvan geassocieerde ondernemingen *
Totale EBIT
Recurrente operationele marge

20,2
13,4
3,8
1,5%

41,8
1,1
37,8
9,6%

103,1
14,8
90,3
8,8%

32,7
-9,5
24,5
5,2%

Investeringen

48,0

33,7

73,3

62,6

Aangewend kapitaal, einde periode
Aangewend kapitaal, gemiddelde
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

876,6
931,0
4,5%

825,8
816,9
10,2%

876,6
913,9
11,5%

825,8
826,8
4,0%

Personeelsbestand, einde periode
waarvan geassocieerde ondernemingen

4.403
272

3.767
285

4.403
272

3.767
285

* ICT Co. Japan, ICT Inc. USA, Ordeg Korea, (allen Automotive Catalysts); SolviCore (Catalyst Technologies)
Cijfers gekoppeld aan de resultatenrekening van 2008, behalve ROCE, werden aangepast voor afgesplitste
activiteiten, na de verkoop van de Electronic Packaging Materials activiteiten.
De batterijrecyclage-activiteiten maken geen deel uit van de 2009 cijfers. Ze worden nu in Precious Metals Services
gerapporteerd.

Overzicht en vooruitzichten
De inkomsten van Precious Metals Products &
Catalysts zijn in 2009 met 19 % gedaald. De
inkomsten van het tweede semester waren echter
9 % hoger dan in het eerste. Dat komt vooral door
de verbeterde businessomgeving in Automotive
Catalysts en Technical Materials.
De recurrente EBIT lag duidelijk onder het niveau van
2008. De inkomsten zijn in het tweede semester
weer
opgeveerd.
De
kostenverminderingsmaatregelen van Automotive
Catalysts en Technical Materials beginnen een
positief effect te hebben.
De prestatie van Precious Metals Products &
Catalysts zal naar verwachting aanzienlijk verbeteren
in 2010. De business units Automotive Catalysts en
Technical Materials zullen profiteren van de
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kostenverminderingsinspanningen en de verwachte
verbetering van de marktvraag. De andere business
units zullen naar verwachting op een gelijkaardig of
licht hoger niveau presteren in vergelijking met
2009.

Automotive Catalysts
De wereldwijde productie van lichte voertuigen lag
in het tweede halfjaar 26 % hoger dan in het eerste
semester, en 7 % hoger op jaarbasis. De daling van
de productie voor het volledige jaar bedraagt echter
ongeveer 13 % in vergelijking met 2008.
Verkoopvolumes van autokatalysatoren daalden bij
Umicore in vergelijkbare verhouding. Het herstel in
de Umicore-inkomsten uit autokatalysatoren was
tijdens de tweede jaarhelft echter minder
uitgesproken
dan
de
mondiale
autoproductievolumes. Het grotere gewicht van
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China en andere groeilanden in de mondiale
autoproductie resulteerde in een groter aandeel van
wereldwijd gebouwde kleinere motoren. De
groeilanden hebben ook soepelere uitstootregels en
daardoor
ook
minder
veeleisende
katalysatorvereisten. In het Westen merken we
bovendien een duidelijke verschuiving naar kleinere
wagens en vandaar een verlaging van de
gemiddelde
waarde
van
de
geleverde
katalysatorsystemen. De verkoop van voertuigen
werd flink ondersteund door overheidspremies
doorheen alle regio’s, vooral in de tweede helft van
het jaar.
In Europa steeg de productie van lichte voertuigen
met 13 %, vergeleken met het eerste halfjaar, tot
het niveau van het tweede halfjaar van 2008. De
diverse schrootpremies speelden duidelijk een rol in
die verbetering. De aankoop van kleinere, vooral
benzinewagens die hieruit voortvloeide, deed het
marktaandeel van de dieselvoertuigen dalen. De
algemene productiecijfers lagen nog steeds 20 %
lager op jaarbasis.
De verbetering was het opvallendst in NoordAmerika: +46 %, weliswaar na een bijzonder zwak
eerste halfjaar. De productie bleef echter 10 %
onder het niveau van het tweede halfjaar van 2008.
De productiecijfers lagen op totale jaarbasis
ongeveer 32 % lager. De Zuid-Amerikaanse markt
kwam de terugval van het eerste halfjaar te boven:
de totale autoproductie doet in 2009 nauwelijks
onder voor 2008.
In China bleef de autoproductie groeien door fiscale
overheidssteun. De productie steeg op jaarbasis met
81 % voor het tweede halfjaar en met 47 % voor
het volledige jaar. China is nu duidelijk het land
geworden met de grootste autoproductievolumes.
Umicore profiteerde van haar toonaangevende
positie op de Chinese en Zuid-Koreaanse markten.
De Japanse situatie was vergelijkbaar met de NoordAmerikaanse met een herstel van zowat 36 % in
vergelijking met het eerste halfjaar (maar
desondanks 15 % onder het 2e halfjaar 2008). De
jaarproductie daalde met 30 %. In Zuid-Korea werd
een gelijksoortig herstel genoteerd: een verbetering
met 29 % tegenover het eerste halfjaar. De
terugloop was minder ernstig dan in het eerste
halfjaar. Hierdoor bleef de afname over het hele jaar
beperkt tot 8 %. Net zoals Japan heeft Zuid-Korea
onder zwakkere exportvolumes naar Europa en
Noord-Amerika geleden. Zuid-Korea zag dit echter
gedeeltelijk gecompenseerd door herstel van de
binnenlandse vraag in de tweede jaarhelft.
Doorheen 2009 heeft Umicore contracten kunnen
verzekeren in elke regionale markt, contracten die
haar mix heeft verbeterd op het vlak van de grootte
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van de motor en de keuze van de consument.
Umicore verzekerde tevens een aantal contracten
voor zware dieselmotoren en blijft haar
mogelijkheden in dit segment uitbreiden.
Umicore heeft maatregelen geïmplementeerd om
haar productie-infrastructuur aan te passen en nog
efficiënter te worden met zicht op de huidige en
verwachte marktontwikkelingen. Dit had een sterke
impact op de operationele prestaties in het tweede
halfjaar. De productie-aanwezigheid in Europa,
Noord-Amerika en Zuid-Afrika werd aangepast. De
testconfiguratie werd aangepast om het gebruik van
eigen mogelijkheden te maximaliseren. In China
werd beslist de Suzhou-fabriek een extra
productielijn te geven om de groei van de business
van Umicore in deze regio te ondersteunen. De
nieuwe lijn voegt capaciteit én potentieel toe.

Catalyst Technologies
De inkomsten van Precious Metals Chemistry
herstelden in het tweede halfjaar tot het niveau van
2008. De verkoop van precursoren voor
autokatalysatoren verbeterde conform de productie
in die sector. Een vergelijkbare trend was voelbaar in
andere producten (katalyse en niet-katalyse) voor
de chemiesector. De productverkoop voor
toepassingen in biowetenschappen en farmaceutica
deed het goed in heel 2009. In de nieuwe fabriek in
Pilar (Argentinië) is de productie van API's voor de
lokale markt gestart. Het GMP-label (“Good
Manufacturing Practices”) is aangevraagd.
In Brandstofcellen steeg het niveau van de publieke
financiering voor de SolviCore joint-venture. De
inkomsten bleven gestaag groeien. Er werden
enkele initiatieven gelanceerd bij grote leveranciers
in de auto- en de infrastructuursector om de
introductie
van
elektrische
wagens
met
brandstofcellen te ondersteunen.

Platinum Engineered Materials
Bij fabrikanten van ultrazuiver glas steeg het
activiteitsniveau van zowat nul bij het jaarbegin tot
maximale productiecapaciteit in het tweede halfjaar
van 2009 door de almaar toenemende vraag naar
LCD-schermen. Ook na de afbouw van de voorraden
van
platina
productie-uitrusting
in
de
bevoorradingsketen bleef de verkoop van deze
producten aan de glassector lager op jaarbasis:
onderhoud en vervangen van gasproductie-uitrusting
werd dikwijls uitgesteld. De verkoop van apparatuur
voor de productie van optisch en technisch glas en
van glasvezel bleef het hele jaar ondermaats.
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De verkoopvolumes voor prestatiekatalysatoren
bleven laag. In de meststoffenindustrie (de
belangrijkste markt voor dit product) had de krappe
kredietmarkt in combinatie met stijgende gasprijzen
vanaf het tweede kwartaal een negatieve impact op
de activiteit in Oost-Europa en elders.

Technical Materials
De inkomsten voor Contact Materials waren in het
tweede halfjaar beter dan in het eerste. Ze bleven
echter onder het niveau van vorig jaar. De grote
klanten lijken intussen rond te zijn met hun
voorraadafbouw. De verkoop van materialen voor de
energiedistributie is goed blijven draaien, terwijl de
verkoop van producten voor elektrische (automaat)
uitrusting (laag- en middenspanning) tegen het
jaareinde weer verbeterde.
De verbetering voor soldeerlegeringen was minder
uitgesproken. Hoewel enige verbetering werd
genoteerd voor producten die gebruikt worden in
klimaatregeling en automobielsector, bleef de
gereedschapsmarkt lijden onder een zwakkere vraag
en door voorraadafbouw bij klanten. De globale
inkomsten voor de periode bleven onder die van het
eerste halfjaar en dezelfde periode in 2008. De
activiteit in Yangzhong (China) werd afgebouwd
tegen
het
jaareinde:
de
productie
van
zilversoldeerpasta's verhuisde naar de fabriek van
Suzhou (China).
De kleinere Power Technology Materials-activiteit
presteerde goed. De toepassingsdomeinen van deze
producten, onder meer spaarlampen en midden- en
hoogspanningsapparatuur, hebben weinig geleden
onder de economische crisis.
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Jewellery & Electroplating
In Jewellery and Industrial Metals, daalde de
verkoop
van
halfafgewerkte
goudproducten
aanzienlijk op jaarbasis. De globale juweelverkoop
kende pas de laatste weken van het jaar een
heropleving
dankzij
de
kerstperiode.
De
goudrecyclage deed het goed dankzij een stijgende
goudprijs en de daaruit voortvloeiende grote vraag
naar recyclagediensten voor oude juwelen en
andere, secundaire, goudbevattende materialen.
De verkoop van zilverproducten steeg op jaarbasis,
vooral door verhoogde vraag naar zilveren munten
als investering, en door een aantal industriële
toepassingen zoals apparatuur voor productie van
ultrazuiver
silicium
voor
elektronica
en
fotovoltaïsche systemen. De sterke prestaties van
het eerste halfjaar kreeg echter geen vervolg in het
tweede halfjaar: klanten bouwden eerst de grote
voorraden af die ze in het eerste halfjaar hadden
opgebouwd.
In Electroplating bleef de verkoop van producten
voor elektrische, elektronische en decoratieve
toepassingen duidelijk achter op die van vorig jaar.
De vraag trok in het tweede halfjaar weer enigszins
aan, wat leidde tot een verbetering van de verkoop
van coatingoplossingen voor de elektronica- en de
autosector. De Aziatische juwelenmarkt kende een
rush
naar
rodium-elektrolyten
voor
het
juweelsegment 'wit goud'. Dat had vooral te maken
met de lagere rodiumprijs.
De nieuwe vestiging die in september in Foshan
(Guangzhou, China) werd geopend, is nu volledig
operationeel.
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PRECIOUS METALS SERVICES
Precious Metals Services kerncijfers
(in miljoen €)

H2
2008

H2
2009

2008

2009

Omzet
Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

2.026,4
212,7

1.781,1
167,9

4.145,3
420,1

3.610,7
353,6

112,2

64,5

218,2

140,9

183,7
182,0
43,7%

104,7
96,8
29,6%

EBITDA
Recurrente EBIT
Totale EBIT
Recurrente operationele marge

97,8
96,2
46,0%

44,5
42,8
26,5%

Investeringen

28,0

18,2

60,9

45,7

Aangewend kapitaal, einde periode
Aangewend kapitaal, gemiddelde
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

221,1
234,3
83,5%

151,1
159,5
55,8%

221,1
229,5
80,1%

151,1
177,0
59,2%

Personeelsbestand, einde periode

1.514

1.486

1.514

1.486

2009 cijfers bevatten de batterijrecyclage-activiteiten, die vroeger in Precious Metals Products & Catalysts werden
gerapporteerd.

Overzicht en vooruitzichten

Precious Metals Refining

De inkomsten van Precious Metals Services zijn in
2009 met 16 % gedaald. De inkomsten lagen in de
tweede helft van het jaar 10 % onder het niveau van
de eerste helft. Ze weerspiegelden de geleidelijke
normalisering van de businesscontext na de
uitzonderlijke niveaus van de voorbije jaren.

De raffinageactiviteiten bleven zeer sterke resultaten
neerzetten. Zoals verwacht bereikte de prestatie
echter niet de buitengewone niveaus van 2008. Dat
komt door de lagere ontvangen metaalprijzen en de
iets lagere raffinagekosten.

De recurrente EBIT daalde met 43 % tegen 2008, met
een
lagere
bijdrage
van
zowel
de
raffinageactiviteiten als de metaalbeheer-activiteiten.
Net zoals de inkomsten weerspiegelt de lagere
recurrente EBIT in het tweede halfjaar een meer
normale businesscontext.
De beschikbaarheid van grondstoffen zal naar
verwachting verbeteren voor wat betreft de
edelmetaal-raffinage-activiteiten van Umicore in
2010. De bescherming geboden door contracten die
aan hogere metaalprijzen werden verzekerd zal
echter geleidelijk afnemen. De business group zal
naar verwachting hogere ontwikkelingskosten
boeken voor de batterij-recyclage-activiteiten die nu
in dit segment worden gerapporteerd en voor andere
proces-ontwikkelingsinitiatieven.
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De minder aantrekkelijke bevoorradingsmix van het
begin van het jaar beïnvloedde de marges die tijdens
het tweede halfjaar gegenereerd werden uit
raffinage-activiteiten. De non-ferrosector kreeg eind
2008 en begin 2009 te maken met scherpe
productiedalingen. Die productie is intussen weer
geleidelijk gestart of verhoogd. Dit zou de toevoer
van secundaire grondstoffen in 2010 ten goede
moeten komen. Vergelijkbare trends noteren we bij
de aanvoer van versleten autokatalysatoren: het hele
jaar vrij laag, met een beperkte verbetering tegen
het jaareinde. De aanvoer van elektronicaschroot
bleef het hele jaar op hoog niveau, geholpen door
een hoge goudprijs en de weerslag van het
wetgevende kader in Europa. Ook de toevoer van
industriële katalysatoren bleef stabiel, met een
groeiend aandeel van katalysatoren uit de fijnchemie
en de farmaceutica.
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Hoewel de pgm-prijzen doorheen het jaar in
stijgende lijn waren, waren de gemiddelde prijzen –
vooral voor wat betreft rodium – beduidend onder
het niveau van 2008. Dit beïnvloedde de
metaalcomponent in de inkomsten van deze unit. De
bescherming, geboden door deze contracten die
werden vastgelegd bij veel hogere prijsniveaus, nam
dit jaar ook geleidelijk af. De gemiddelde prijzen voor
enkele minor metals zoals selenium, indium, nikkel
waren ook lager op jaarbasis.
De inkomsten uit bijproducten daalden op jaarbasis
aanzienlijk. Hoewel de vraag naar zwavelzuur tegen
het jaareinde aantrok, blijft de bijdrage uit deze hoek
dit jaar negatief.
Umicore
besliste
de
commerciële
en
samplingactiviteiten van de business unit in Hanau
(Duitsland) te sluiten en deze activiteiten te
consolideren in Maxton (VS) en Hoboken (België). Dit
proces wordt in 2010 afgerond.
Het werkkapitaal werd in het tweede semester
verder
verminderd,
ondanks
de
stijgende
metaalprijzen.

Battery Recycling
Zoals eerder aangekondigd, heeft Umicore beslist om
in haar vestiging in Hoboken (België) een
recyclagelijn op industriële schaal voor versleten
herlaadbare batterijen te bouwen. Deze installatie
met een initiële jaarcapaciteit van 7.000 ton vraagt
een investering van ¤ 25 miljoen en zou in 2011
operationeel moeten zijn.
Umicore moet dankzij deze investering in staat zijn
de verwachte toestroom van versleten herlaadbare
batterijen van de types lithium-ion, lithium-polymeer
en nikkel-metaalhydride op te vangen. Het gebruik
van dergelijke batterijen zal allicht aanzienlijk
toenemen, vooral als gevolg van het wereldwijd
stijgende aantal (hybride) elektrische wagens of
(H)EV's. De nieuwe recyclagevoorziening zal
eveneens schroot verwerken dat tijdens het
productieproces van batterijen wordt gegenereerd.
Umicore voert commerciële besprekingen met de
belangrijkste producenten van elektrische wagens en
hun batterijleveranciers, en ook met producenten die
plannen hebben om in de toekomst dergelijke
voertuigen of batterijen te bouwen.

Precious Metals Management
De fysieke verkoop en metaal leases zijn op jaarbasis
net als in het eerste halfjaar gedaald. De vraag naar
edele metalen was lager, met de forse verkoop van
palladium aan de Chinese autokatalysatorsector als
enige uitzondering van betekenis. De unit begon pas
de laatste weken van het jaar te profiteren van
hogere volatiliteitsniveaus op de PGM-markt.
De verkoop van goudstaven aan beleggers bleef op
een hoog niveau, hoewel de vraag enigszins slabakte
nadat de goudprijs tot boven 1.000 USD/tr.oz. klom.

11 februari 2010 – 07:30 CET

CP-2010-02-R

10/28

ZINC SPECIALTIES
Zinc Specialties kerncijfers

H2
2008

(in miljoen €)
Omzet
Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

H2
2009

2008

2009

300,5
132,7

263,8
122,0

690,5
283,7

516,6
254,6

EBITDA

27,2

17,3

66,2

47,9

Recurrente EBIT
waarvan geassocieerde ondernemingen *
Totale EBIT
Recurrente operationele marge

16,7
0,8
7,9
12,0%

9,9
1,9
12,3
6,5%

46,6
1,7
32,3
15,8%

29,5
3,1
37,0
10,4%

8,1

10,2

18,5

16,8

Aangewend kapitaal, einde periode
Aangewend kapitaal, gemiddelde
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

272,8
289,4
10,9%

289,9
288,0
6,9%

272,8
301,4
15,2%

289,9
280,7
10,5%

Personeelsbestand, einde periode
waarvan geassocieerde ondernemingen

2.229
512

2.128
473

2.229
512

2.128
473

Investeringen

* Rezinal (Zinc Chemicals); Ieqsa (Building Products)
Cijfers gekoppeld aan de resultatenrekening van 2008, behalve ROCE, werden aangepast voor afgesplitste
activiteiten, na de verkoop van de loodbladactiviteiten van Building Products.

Overzicht en vooruitzichten
De jaarinkomsten van Zinc Specialties zijn in 2009
met 10 % gedaald. De inkomsten van het tweede
halfjaar lagen 8 % lager dan het niveau van het
eerste
halfjaar.
Dit
weerspiegelt
normale
seizoenstrends in zowel Building Products als Zinc
Chemicals.
De recurrente EBIT daalde met 35 % tegenover 2008,
met een opvallende daling voor zowel Building
Products als Zinc Chemicals. De recurrente EBIT was
voor beide business units in het tweede halfjaar
aanzienlijk lager dan in het eerste. Dit weerspiegelt
seizoenstrends, alsook een economische omgeving
die zwakker bleef dan in de voorgaande jaren.
De verkoopsvolumes voor producten op basis van
zinkchemicaliën zullen naar verwachting tijdens de
tweede helft van 2010 verbeteren. De marges in de
recyclage-activiteiten zullen echter verminderen
gezien de evolutie van de zinkprijscomponent in de
bevoorradingscontracten. De vraagsituatie in de
bouwsector in Europa blijft onzeker op dit moment en
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zal naar verwachting niet veel hoger zijn dan in 2009,
hoewel
de
renovatie-activiteiten
en
de
overheidsuitgaven een zekere ondersteuning zou
moeten verschaffen.

Zinc Chemicals
De inkomsten voor Zinc Chemicals zijn op jaarbasis en
in vergelijking met het eerste halfjaar gedaald. De
vraag naar zowel zinkoxide als fijne zinkpoeders was
in 2009 aanzienlijk lager. Bij de meeste
eindgebruikers lijkt de voorraadafbouw nu echter
afgerond. Producttoeslagen waren op jaarbasis lager,
als weerspiegeling van de verminderde vraag. De
zinkrecyclageactiviteit bleef goed presteren en
profiteerde
van
een
hogere
ontvangen
recyclagemarge
als
gevolg
van
langetermijncontracten die werden afgesloten bij
hogere zinkprijzen.
De markt voor antiroest-verfpigmenten bleef ook in
de tweede helft zwak. De activiteitniveaus in de
sector van de zeecontainers bleven laag, net zoals in
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de industriële en mariene bouwprojecten. De verkoop
van verbindingen en katalysatoren voor chemische
toepassingen toonde enige verbetering tegenover
het eerste halfjaar.
Markten voor de typische toepassingen met zinkoxide,
zoals keramiek, banden en houtbescherming, zagen
in het tweede halfjaar nog geen significant herstel.
De verkoopvolumes van 'feed-grade' zinkoxide
bleven laag.
De vraag naar zinkpoeder voor primaire batterijen
bleef relatief goed ondanks de economische baisse.
De verkoop herstelde zich tegenover het eerste
halfjaar, maar bleef onder het niveau van 2008.
Producttoeslagen waren stabiel.
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Building Products
De verkoop was in de tweede jaarhelft lager dan in
de
vergelijkbare
periode
van
2008.
De
verkoopvolumes stabiliseerden in de tweede helft
van 2009 in Frankrijk en de Benelux. De markten in
Duitsland, Oost- en Noord-Europa bleven echter
slabakken. De verkoop in nieuwe overzeese markten
groeide voort op een kleine basis, vooral door
toenemend gebruik van zinkbedekkingsmaterialen in
bouwprojecten.
De activiteit presteerde beter dan de bouwsector in
het algemeen door zijn oriëntatie op renovatie- en
infrastructuurprojecten.
De
verkoop
van
voorverweerde producten met hoge toegevoegde
waarde bleef sterk groeien en maakt nu bijna 50 %
van
alle
inkomsten
uit.
De
gemiddelde
productpremies stegen dan ook lichtjes, ondanks de
economische baisse, omdat deze producten met
hogere toegevoegde waarde een almaar groter
aandeel in de productmix opeisen.
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GROEPSELEMENTEN
Corporate kerncijfers

H2
2008

(in miljoen €)

H2
2009

2008

2009

EBITDA

-11,2

-19,8

-17,7

-35,8

Recurrente EBIT
waarvan geassocieerde ondernemingen *
Totale EBIT

-28,1
-1,4
-86,4

-20,3
-1,8
-25,0

-49,9
-3,2
-103,8

-42,2
-4,8
-45,7

6,2

7,4

11,0

14,4

62,9
66,2

56,4
49,0

62,9
76,6

56,4
50,6

1.103
-

1.045
-

1.103
-

1.045
-

Investeringen
Aangewend kapitaal, einde periode
Aangewend kapitaal, gemiddelde
Personeelsbestand, einde periode
waarvan geassocieerde ondernemingen
* HyCore

Corporate overzicht
De algemene groepskosten waren 15 % lager dan in
2008. De overheadkosten liepen fors terug (met
25 %) terwijl de onderzoekskosten op Groepsniveau
lichtjes hoger lagen.

Onderzoek & ontwikkeling
De algemene O&O-uitgaven (inclusief inspanningen
op het niveau van de Groep en van de business units)
bedroegen ¤ 135,7 miljoen. Zowat ¤ 8,9 miljoen
hiervan werd gekapitaliseerd. Bij abstractie van de
bijdrage van geassocieerde ondernemingen van
¤ 16,1 miljoen komt dit overeen met 6,9 % van de
inkomsten. De algemene O&O-uitgaven waren lager
in vergelijking met het cijfer van ¤ 165,0 miljoen voor
2008, maar in vergelijking met de inkomsten blijft de
inspanning stabiel (7,1 % in 2008). Er werden het
voorbije jaar 41 patentfamilies geregistreerd.
In Advanced Materials werden de onderzoeks- en
ontwikkelingsinspanningen zowel in Cobalt &
Specialty Materials als in Electro-Optic Materials
opgevoerd maar in Element Six Abrasives waren de
O&O uitgaven lager. In Automotive Catalysts lagen de
O&O uitgaven lager op jaarbasis, in lijn met de
evolutie van de inkomsten en als gevolg van de
efficiëntieverbeteringen in de testactiviteiten, terwijl
in de andere business units van Precious Metals
Products & Catalysts het algemene uitgavenniveau
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hoger lag. De O&O uitgaven in Precious Metals
Services omvat nu tevens de inspanningen in
verband met de batterijrecyclage-activiteiten. In Zinc
Specialties en Corporate lagen de algemene O&O
uitgaven iets hoger.
In het Recycling and Extraction Technology O&O
platform richtten de voornaamste inspanningen zich
op de verdere ontwikkeling van geavanceerde
processen op basis van ultra-hoge temperatuur. Dit
leidde tot de eerste industriële toepassing met de
beslissing een batterijrecyclage-installatie te bouwen.
Deze installatie zal tevens dienen als een
pilootinstallatie voor het testen en ontwikkelen van
recyclageprocessen voor andere afvalstromen. Binnen
het Fine Particle Technology platform werden de
inspanningen voor het uitzoeken van nieuwe
materiaaltoepassingen versterkt. De focus lag
duidelijk op nieuwe materialen en precursoren voor
herlaadbare
batterijen
alsmede
nano
katalysepartikels voor gebruik in autokatalysatoren
en brandstofcellen. In de ondersteuningsplatformen
werd de capaciteit voor virtuele experimenten
volledig gebruikt, wat de internalisering mogelijk
maakt van diverse modelleringstechnieken zowel
voor de ontwikkeling van nieuwe productieprocessen
als voor de beoordeling van de eigenschappen van
Umicore-producten in hun toepassingen.
Na de finalisering van de doenbaarheidsstudie van de
HyCore pilootinstallatie voor solair silicium, werd
beslist het onderzoeksproject stil te leggen. Op de
installaties die in anticipatie op de pilootfabriek
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werden gebouwd in Porsgrunn, Noorwegen, en in
Olen, België, werd in 2009 een waardevermindering
geboekt.

Milieu, gezondheid & veiligheid
De veiligheidsprestaties van de Groep zijn merkelijk
verbeterd. De ongevallenfrequentie in 2009 was 3,12
tegen 5,32 in 2008. Daarmee wordt de
verbeteringsdoelstelling van 3,50 overtroffen. De
ernstgraad van de ongevallen verbeterde tot 0,08 ten
opzichte van 0,17 in 2008 en overschreed eveneens
de doelstelling van 0,13. Deze verbeteringen zijn het
resultaat van specifieke initiatieven van de business
units, gecombineerd met de initiële voordelen van
een nieuw veiligheidsinitiatief dat de Groep begin
2009 heeft gelanceerd.
Er werd meer vooruitgang geboekt in de sanering van
de historische vervuiling op sites in België en
Frankrijk. De bodemsanering in de woongebieden
rond de Vlaamse vestigingen was al afgerond. De
sanering van de wijdere omgeving van Hoboken en
de vroegere Umicore-fabriek in Balen is momenteel
in uitvoering in het kader van het akkoord met de
Vlaamse overheid. Er zijn ook saneringen bezig op de
fabrieksterreinen zelf van Hoboken en Olen.
In Viviez (Frankrijk) is Umicore na
goedkeuring
van
een
saneringsprogramma dat tegen 2014
gestart met de voorbereidende
stabilisering en opruiming van
gronden.

de definitieve
grootschalig
rond moet zijn,
werken voor
verontreinigde

Tijdens de milieurisicobeoordeling – die op elk van
Umicore’s industriële vestigingen wordt uitgevoerd –
werd in Guarulhos, Brazilië, vervuiling van het
grondwater ontdekt. Deze historische vervuiling
dateert van voor 2003, toen Umicore deze activiteit
aankocht. Umicore heeft onmiddellijke maatregelen
genomen om de verspreiding van deze vervuiling
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naar de onmiddellijke omgeving te stoppen. Deze
acties zullen in 2010 voltooid worden. De
onderneming onderzoekt momenteel de meest
kostenefficiënte manier om de vervuiling te saneren
en heeft daarvoor al de nodige voorzieningen
geboekt.
In 2009 werd de lijst van grondstoffen,
tussenproducten en producten voor REACH-registratie
verfijnd. Het overleg met klanten en leveranciers
rond de identificatie van de te dekken toepassingen
is gestart. Umicore blijft voorts betrokken in diverse
consortia met andere bedrijven om het proces voor
de inzameling van de noodzakelijke data voor haar
belangrijkste stoffen te optimaliseren. Umicore zoekt
de efficiëntste weg om de registratie van de aan
REACH onderworpen grondstoffen en producten voor
te bereiden.

Kostenverminderingsmaatregelen
Umicore bleef haar activiteiten aanpassen aan de
huidige wereldwijde economische situatie. Het
personeelsbestand bij volledig geconsolideerde
bedrijven is sinds het begin van 2009 met meer dan
800 mensen verminderd, vooral in de businessgroep
Precious Metals Products & Catalysts. Verder is het
personeelsbestand
bij
de
geassocieerde
ondernemingen met nog eens meer dan 900 mensen
gekrompen.
De implementatie van enkele maatregelen die eerder
al in Duitsland en bij de geassocieerde onderneming
Element Six Abrasives werden aangekondigd, zal in
2010 voltooid zijn. Voor de kosten daarvoor werden
in 2009 voorzieningen aangelegd.
De meeste medewerkers die werden getroffen door
tijdelijke werkloosheid of arbeidsduurvermindering
hadden tegen het einde van het jaar al terug hun
normale werkregime opgenomen.
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FINANCIEEL OVERZICHT
Dividend en aandelen

Afgesplitste activiteiten

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering op
27 april zal aan de aandeelhouders een bruto
dividend van ¤ 0,65 per aandeel voorgesteld worden.
Dit is gelijk aan het dividend voor 2008.

Umicore heeft in de gerapporteerde periode haar
bladloodactiviteit in Overpelt (België) en haar
Electronic Packaging Materials-activiteiten verkocht.
De Groep deed ook haar aandeel in Duksan Hi Metal
Co. Ltd in Zuid-Korea van de hand. De gecombineerde
opbrengsten van deze transacties bedragen
¤ 22,5 miljoen.

Op 31 december 2009 bezat Umicore 7 506 197
eigen aandelen (of 6,26 %). Op 10 februari 2010 had
Umicore 7 414 222 aandelen in bezit, of 6,18 % van
de uitstaande aandelen van de Groep.

De niet voortgezette activiteiten hadden een
negatieve netto-impact van ¤ 4,2 miljoen op het
resultaat van Umicore.

Niet-recurrente elementen en IAS 39
De niet-recurrente EBIT bedroeg ¤ -11,4 miljoen en
beïnvloedt het nettoresultaat van het aandeel van de
Groep met ¤ -8,9 miljoen.
Herstructureringskosten en voorzieningen liepen op
tot
¤ 38,4 miljoen.
In
Advanced
Materials
(¤ 11,1 miljoen) heeft dit vooral te maken met de
kostenvermindering in Element Six Abrasives en de
sluiting van de fabriek van Cobalt & Specialty
Materials in Maxton (VS). De ¤ 16,0 miljoen aan
kosten in Precious Metals Products & Catalysts komen
vooral van de kostenvermindering in Automotive
Catalysts & Technical Materials, inclusief de sluiting
van de soldeerlegeringenfabriek in Yangzhong
(China). De sluiting van de commerciële en
samplingactiviteiten in Hanau en Alzenau leidde tot
¤ 9,0 miljoen aan kosten bij Precious Metals Services.
De optimalisering van de ondersteuningsfuncties in
Hanau is de zwaarste post in de ¤ 2,3 miljoen
Corporate herstructureringskosten.
De omkering van de waardevermindering op
permanente
metaalvoorraden
liep
op
tot
¤ 26,8 miljoen,
vooral
gerelateerd
met
de
zinkvoorraden. Deze omkeringen hebben geen
impact op de kasstromen. Volgende op de stijging
van het Nyrstar-aandeel doorheen het jaar, boekte
Umicore een omkering van de waardevermindering
ten belope van ¤ 32,3 miljoen op haar aandeel van
5,25 % in de onderneming. In lijn met IFRS werd
deze omkering niet geboekt in de resultatenrekening
maar in het eigen vermogen.
De IAS 39-boekhoudnormen hadden een positief
effect van ¤ 6,2 miljoen op de EBIT. Dat effect betreft
timingverschillen die IFRS oplegt en die vooral
betrekking hebben op transactionele en structurele
metaal- en valuta-afdekkingen. IAS 39 heeft inherent
geen impact op de kasstromen.
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Financiële resultaten & belastingen
De netto financiële lasten bedragen ¤ 35,9 miljoen,
duidelijk minder dan ¤ 52,0 miljoen in 2008. De netto
rentelasten bedragen ¤ 13,1 miljoen, tegenover
¤ 31,7 miljoen in 2008. Dat heeft vooral te maken
met de kleinere financieringsbehoefte door de
kleinere nood aan werkkapitaal en lagere
rentevoeten. De gemiddelde interestvoet op
nettoschuld bedroeg 3,94 %, tegen 5,83 % in 2008.
De
netto
wisselkoersverliezen
bedroegen
¤ 6,6 miljoen, inclusief een verlies van ¤ 2,2 miljoen
door de impact van IAS 39.
De
belastingen
voor
dit
jaar
bedroegen
¤ 20,7 miljoen. De recurrente belastingen voor de
periode
bedroegen
¤ 24,6 miljoen.
Een
belastingvoordeel van ¤ 1,4 miljoen, door het IAS 39effect, en een belastingvoordeel van ¤ 2,6 miljoen,
verbonden met de niet-recurrente resultaten,
verminderde de totale belastingen. Het totale
recurrente effectieve belastingtarief was 20,7 %
tegen 27,0 % in 2008. De vermindering van de
belastingvoet is toe te schrijven aan de wijziging aan
de geografische spreiding van de gegenereerde
winsten.

Cashflows
De
netto
operationele
cashflow
bedroeg
¤ 450,7 miljoen, gezien de bedrijfswinsten werden
aangevuld met forse verminderingen van het
werkkapitaal, in totaal ¤ 201,8 miljoen.
De investeringen bedroegen in totaal ¤ 190,5 miljoen.
De investeringen in Korea en China voor een
uitbreiding van de mogelijkheden en de capaciteit
voor materialen voor herlaadbare batterijen werden
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in de eerste helft van het jaar afgerond. De bouw van
de nieuwe substraatfabriek in Quapaw (VS) werd
voltooid tegen het einde van het jaar. In Hanau
(Duitsland) werd extra test- en technologieinfrastructuur voor autokatalysatoren geïnstalleerd. In
China werd een nieuwe fabriek voor juweelproducten
en -recyclage in gebruik genomen. Een deel van de
activiteit van Yangzhong verhuisde naar de Technical
Materials-site in Suzhou. Bij Precious Metals Refining
werd geïnvesteerd om de fabriek in Hoboken (België)
verder te verbeteren.
De
investeringen
omvatten
¤ 20,8 miljoen
immateriële activa zoals ontwikkelingskosten voor
nieuwe informatiesystemen en de gekapitaliseerde
O&O-kosten, die ¤ 8,9 miljoen bedroegen.
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Financiële schuld
Op 31 december bedraagt de netto financiële schuld
van Umicore ¤ 161,1 miljoen, tegen ¤ 239,0 miljoen
op 30 juni, en tegen ¤ 328,6 miljoen bij de start van
het jaar. De verdere vermindering in de laatste zes
maanden van het jaar volgt vooral uit een sterkere
bedrijfswinst en verdere instromen van werkkapitaal.
Het totale eigen vermogen bedroeg op 31 december
¤ 1.366,7 miljoen. De schuldgraad (nettoschuld /
nettoschuld + eigen vermogen) bedraagt dus 10,5 %.
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE INFORMATIE 2009
De geconsolideerde financiële informatie in deze persmededeling is een uittreksel uit de geconsolideerde
financiële staten die in april 2010 gepubliceerd zullen worden voor neerlegging op de Gewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 27 april 2010. 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 voor 2009, het
geconsolideerde overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor 2009, de verkorte
resultatenrekening van de afgesplitste activiteiten voor 2009, de geconsolideerde balans voor 2009, de
geconsolideerde staat van mutaties in het eigen vermogen van de Groep of het geconsolideerd
kasstroomoverzicht voor 2009, opgenomen in deze persmededeling, zou moeten worden doorgevoerd.
Brussel, 10 februari 2010
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d’Entreprises,
Vertegenwoordigd door
Raf Vander Stichele
Bedrijfsrevisor

Verklaring over verantwoordelijkheid van het management
Hierbij verklaren wij - voorzover ons bekend – dat de verkorte geconsolideerde financiële informatie een getrouw
beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de Groep voor het jaar
waarover verslag wordt uitgebracht, 2009. De opmerkingen over de globale prestaties van de Groep, zoals
weergegeven op de bladzijden 1 tot 16 verschaffen naar onze mening een getrouw overzicht van de globale
prestatie van de activiteiten tijdens 2009.
Brussel, 10 februari 2010
In naam van het Directiecomité,
Marc Grynberg
Gedelegeerd bestuurder
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Geconsolideerde resultatenrekening
(in miljoen €)

2008

2009

9.124,0
102,7
9.226,7
-7.706,5
-603,9
-165,5
-441,8
-8.917,7
-68,1

6.937,4
73,2
7.010,7
-5.867,3
-577,4
-83,1
-333,2
-6.861,0
0,5

Bedrijfsresultaat

240,9

150,1

Financiële baten
Andere financiële lasten
Wisselkoersverliezen en -winsten
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen opgenomen
volgens de vermogensmutatiemethode

10,2
-54,8
-7,4

5,6
-34,9
-6,6

8,2

-9,0

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting

197,2

105,2

Belastingen op het resultaat

-66,9

-20,6

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

130,3

84,7

-2,4

-4,2

127,9
6,2
121,7

80,5
6,7
73,8

1,08
1,06
1,07
1,05

0,69
0,66
0,69
0,65

Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten
Verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Bezoldigingen en personeelsvoordelen
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfskosten
Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa

Resultaat uit afgesplitste bedrijfsactiviteiten
Resultaat van de periode
waarvan minderheidsbelangen
waarvan aandeel van de Groep
(in € / aandeel)
Winst per aandeel uit bedrijfsactiviteiten, basisberekening
Totale winst per aandeel, basisberekening
Winst per aandeel na verwatering uit bedrijfsactiviteiten
Totale winst per aandeel na verwatering

De geconsolideerde resultatenrekening van 2008 werd aangepast voor de afgesplitste activiteiten. De balans, de
mutaties in het eigen vermogen en de kasstromentabel werden niet aangepast.
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten
(in miljoen €)

2008

Resultaat van de periode
Bewegingen in financiële vaste activareserves, beschibaar voor verkoop
Bewegingen in kasstroomafdekkingsreserves
Bewegingen in reserves voor
personeelsvoordelen na uitdiensttreding
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks
opgenomen in het eigen vermogen
Bewegingen in herwerkingen van omrekeningsverschillen
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten
uit afgesplitste bedrijfsactiviteiten
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode
waarvan minderheidsbelangen
waarvan aandeel van de Groep

2009

127,9

80,5

-8,8
40,2

33,4
-56,5

-1,4

-12,3

-13,4
-37,3
-20,7

21,8
39,2
25,6

2,6

-

109,8
-0,1
109,9

106,1
12,4
93,7

Verkorte resultatenrekening
van de afgesplitste activiteiten
(in miljoen €)

2008

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa
Bedrijfsresultaat

2009

43,4
-45,7
0,2
-2,1

17,2
-21,4
-4,2

Netto financiële kosten

-0,1

-

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting

-2,1

-4,2

Belastingen op het resultaat

-0,3

-

Resultaat van de periode
waarvan aandeel van de Groep

-2,4
-2,4

-4,2
-4,2
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Geconsolideerde balans

31 / 12
2008

(in miljoen €)

31 / 12
2009

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Deelnemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode
Financiële activa beschikbaar voor verkoop
Leningen
Handels- en overige vorderingen
Uitgestelde belastingactiva

1.130,4
123,1
709,2

1.243,6
139,0
763,8

169,1
26,0
2,5
11,3
89,1

166,4
57,9
8,5
12,0
96,1

Vlottende activa
Toegekende leningen
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Terug te vorderen belastingen
Financiële activa beschikbaar voor verkoop
Kas en kasequivalenten

1.894,5
2,2
898,5
708,1
30,6
254,9

1.596,1
6,9
886,0
509,8
8,0
0,1
185,3

Totaal der activa

3.024,9

2.839,6

Eigen vermogen
Eigen vermogen van de groep
Kapitaal en uitgifttepremies
Overgedragen resultaten en reserves
Omrekeningsverschillen en overige reserves
Eigen aandelen
Minderheidsbelangen

1.332,4
1.290,7
502,9
1.084,6
-119,0
-177,7
41,7

1.366,7
1.314,2
502,9
1.086,0
-96,4
-178,4
52,5

Schulden op meer dan één jaar
Voorzieningen voor personeelsvoordelen
Financiële schulden
Handels- en overige schulden
Latente belastingpassiva
Voorzieningen

739,3
162,9
422,5
5,6
49,9
98,4

516,1
182,9
175,8
5,5
31,4
120,6

Schulden op ten hoogste één jaar
Financiële schulden
Handels- en overige schulden
Te betalen belastingen
Voorzieningen

953,3
165,8
671,7
37,4
78,3

956,7
186,1
689,4
29,1
52,1

3.024,9

2.839,6

Totaal der passiva

De geconsolideerde resultatenrekening van 2008 werd aangepast voor de afgesplitste activiteiten. De balans, de
mutaties in het eigen vermogen en de kasstromentabel werden niet aangepast.
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Geconsolideerde staat van mutaties
in het eigen vermogen van de Groep
(in miljoen €)
Balans bij het begin van 2008
Resultaat van de periode
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de
periode
Bewegingen in reserves voor op aandelen
gebaseerde vergoedingen
Dividenden
Overboekingen
Wijzigingen eigen aandelen
Wijzigingen in consolidatiekring
Balans op het einde van 2008

Omrekeningsverschillen
& overige

Totaal voortEigen
gezette
vermogen
Minder-heids- bedrijfsafgesplitste
belangen
activiteiten activiteiten

Kapitaal
& uitgiftepremies

Reserves

reserves

Eigen
aandelen

469,4

1.427,8

-109,1

-297,0

42,0

1.533,2

-2,6

1.530,6

-

121,7
-

-14,5

-

6,2
-6,2

127,9
-20,7

2,6

127,9
-18,0

-

121,7

-14,5

-

-0,1

107,2

2,6

109,8

33,4
-

-75,6
-30,4
-358,9
-

7,5
-3,1
-

119,2
-

-0,7
0,4

7,5
-76,3
-239,7
0,4

-

7,5
-76,3
-239,7
0,4

502,9

1.084,6

-119,0

-177,7

41,7

1.332,4

-

1.332,4

Totaal eigen
vermogen

Resultaat van de periode
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de
periode

-

73,8
-

19,9

-

6,7
5,7

80,5
25,6

-

80,5
25,6

-

73,8

19,9

-

12,4

106,1

-

106,1

Bewegingen in reserves voor op aandelen
gebaseerde vergoedingen
Dividenden
Wijzigingen eigen aandelen
Wijzigingen in consolidatiekring

-

-73,0
0,6
-

2,8
-

-0,6
-

-1,1
-0,5

2,8
-74,1
-0,5

-

2,8
-74,1
-0,5

502,9

1.086,0

-96,4

-178,4

52,5

1.366,7

-

1.366,7

Balans op het einde van 2009

De geconsolideerde resultatenrekening van 2008 werd aangepast voor de afgesplitste activiteiten. De balans, de mutaties in het eigen vermogen en de kasstromentabel
werden niet aangepast.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in miljoen €)

2008

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Aanpassing voor resultaat van de ondernemingen opgenomen volgens de
vermogensmutatiemethode
Aanpassing voor niet-kastransacties
Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld of
geklasseerd moeten worden onder de investerings- of financieringskasstromen
Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Ontvangen dividenden
Belastingen betaald in de loop van het boekjaar
Toename / Afname van de bedrijfsthesaurie

2009

128,5

84,7

-8,2
221,1

9,0
118,8

78,4
10,0
429,8
16,4
-75,9
370,3

36,8
201,8
451,2
4,6
-5,1
450,7

-204,8
-11,2

-169,7
-20,8

Verwerving van materiële vaste activa
Verwerving van immateriële vaste activa
Verwerving van nieuwe dochterondernemingen, na aftrek van hun liquide
middelen
Verwerving / kapitaalverhoging van geassocieerde ondernemingen
Verwerving van bijkomende deelnemingen in
ondernemingen van de Groep
Verwerving van financiële vaste activa
Nieuwe toegekende leningen
Subtotaal van de verwervingen
Afstand van materiële vaste activa
Afstand van immateriële vaste activa
Afstand van dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen, na aftrek
van hun liquide middelen
Afstand van financiële vaste activa
Aflossing van leningen
Subtotaal van de overdrachten
Toename / Afname van de investeringsthesaurie

-1,1
-11,7

-5,4

-0,3
-1,4
-0,2
-230,7
16,1
0,1

-0,5
-5,2
-11,5
-213,1
13,9
-0,1

30,2
4,1
5,1
55,7
-175,0

7,0
20,8
-192,3

Kapitaalwijziging minderheden
Verkoop (aankoop) van eigen aandelen
Ontvangen interesten
Betaalde interesten
Nieuwe leningen en aflossingen
Dividenden uitgekeerd aan Umicore-aandeelhouders
Dividenden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders
Toename / Afname van de financieringsthesaurie

0,6
-239,7
5,8
-36,7
180,2
-74,3
-0,7
-164,8

5,6
-20,6
-228,9
-73,8
-1,1
-318,7

6,4

-5,0

37,0

-65,4

211,4
248,4
254,9
-6,6

248,4
-2,7
180,3
185,3
-5,0

Invloed van de wisselkoers
Netto kas en kasequivalenten uit bedrijfsactiviteiten
Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar
Kas uit afgesplitste activiteiten
Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar
waarvan kas en kasequivalenten
waarvan korte termijnschulden bij kredietinstellingen

De geconsolideerde resultatenrekening van 2008 werd aangepast voor de afgesplitste activiteiten. De balans, de
mutaties in het eigen vermogen en de kasstromentabel werden niet aangepast.
De definitie van “Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal” werd aangepast. De impact op de periode van de
marktwaardevergelijking (mark-to-market) van de transactionele afdekkingsposities zijn verplaatst naar de lijn
“Aanpassing voor niet-kastransacties”. 2008 werd eveneens gelijkaardig aangepast.
11 februari 2010 – 07:30 CET
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Verkorte segmentinformatie
2008
(in miljoen €)
Totale omzet per segment
waarvan externe omzet
waarvan omzet tussen segmenten
Recurrente EBIT
waarvan van bedrijfsresultaat
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode
Niet-recurrente EBIT
waarvan van bedrijfsresultaat
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode
IAS 39 effect op EBIT
waarvan van bedrijfsresultaat
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode
Totale EBIT
waarvan van bedrijfsresultaat
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode
Investeringen
Afschrijvingen
Niet-kas inkomsten / uitgaven (andere dan afschrijvingen)
Bijzondere waardeverminderingen /
terugneming van bijzondere waardeverminderingen

Advanced
Materials

Precious
Metals
Products &
Catalysts

Precious
Metals
Services

Zinc
Specialties

1.000,5
982,9
17,6

3.399,7
3.267,2
132,5

5.164,2
4.145,3
1.018,9

691,2
690,5
0,8

38,2
38,2
-

-1.169,7
-1.169,7

9.124,0
9.124,0
-

71,1
52,4

103,1
88,3

183,7
183,7

46,6
44,9

-49,9
-46,7

-

354,6
322,6

18,7
-15,9
-3,8

14,8
-11,9
-11,9

-3,2
-3,2

1,7
-17,1
-15,5

-3,2
-53,9
-49,7

-

32,0
-101,9
-84,1

-12,1
-6,9
-1,0

-0,9
-0,9

1,5
1,5

-1,5
2,8
2,8

-4,2
-

-

-17,8
-3,6
2,3

-5,9
48,3
47,6

90,3
75,5

182,0
182,0

32,3
32,2

-103,8
-96,4

-

-5,9
249,1
240,9

0,7

14,8

-

0,1

-7,4

-

8,2

52,3
22,7
8,4

73,3
31,7
-9,6

60,9
32,0
-4,1

18,5
17,2
2,0

11,0
9,1
1,0

-

216,0
112,7
-2,3

6,8

22,1

8,2

14,7

76,0

-

127,8

Corporate &
Niet
toegewezen

Eliminaties

Totaal

De cijfers van Precious Metals Products & Catalysts, Zinc Specialties en het totaal werden aangepast voor afgesplitste activiteiten, behalve investeringen.
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Verkorte segmentinformatie
2009
(in miljoen €)
Totale omzet per segment
waarvan externe omzet
waarvan omzet tussen segmenten
Recurrente EBIT
waarvan van bedrijfsresultaat
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode
Niet-recurrente EBIT
waarvan van bedrijfsresultaat
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode
IAS 39 effect op EBIT
waarvan van bedrijfsresultaat
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode
Totale EBIT
waarvan van bedrijfsresultaat
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode
Investeringen
Afschrijvingen
Niet-kas inkomsten / uitgaven (andere dan afschrijvingen)
Bijzondere waardeverminderingen /
terugneming van bijzondere waardeverminderingen

Advanced
Materials

Precious
Metals
Products &
Catalysts

Precious
Metals
Services

Zinc
Specialties

547,4
541,4
5,9

2.340,3
2.251,2
89,1

4.178,1
3.610,7
567,4

517,2
516,6
0,6

17,5
17,5

-663,0
-663,0

6.937,4
6.937,4
-

21,6
16,5

32,7
42,2

104,7
104,7

29,5
26,5

-42,2
-37,4

-

146,4
152,5

5,1
-6,5
0,8

-9,5
-10,0
-10,1

-8,7
-8,7

3,1
17,5
15,9

-4,8
-3,6
-

-

-6,1
-11,4
-2,0

-7,4
13,5
7,0

1,8
1,8

0,8
0,8

1,5
-10,0
-10,0

-3,6
-

-

-9,4
6,2
-0,4

6,5
28,6
24,3

24,5
34,0

96,8
96,8

37,0
32,5

-45,7
-37,4

-

6,5
141,2
150,1

4,3

-9,5

-

4,6

-8,4

-

-9,0

51,0
20,8
-5,1

62,6
34,2
15,2

45,7
36,8
9,4

16,8
17,1
14,5

14,4
7,4
1,4

-

190,5
116,3
35,4

-7,7

-4,2

-2,0

-20,7

1,1

-

-33,5

Corporate &
Niet
toegewezen

Eliminaties

Totaal

De batterijrecyclage-activiteiten, die vroeger in Precious Metals Products & Catalysts werden gerapporteerd, werden getransfereerd naar Precious Metals Services in 2009.
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Impact van IAS 39 &
niet-recurrente elementen
(in miljoen €)

Voortgezet
totaal

waarvan:
Recurrent

Nietrecurrent

IAS 39
effect

240,9

322,6

-84,1

2,3

2008
Bedrijfsresultaat
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa
Resultaat van de ondernemingen opgenomen
volgens de vermogensmutatiemethode
EBIT

-68,1

2,3

-70,5

-

8,2
249,1

32,0
354,6

-17,8
-101,9

-5,9
-3,6

Financiële kosten
Belastingen

-52,0
-66,9

-52,8
-72,9

7,0

0,8
-1,1

Netto resultaat
waarvan minderheidsbelangen
waarvan aandeel van de Groep

130,3
6,2
124,1

229,0
6,8
222,1

-94,9
-0,5
-94,4

-3,8
-0,2
-3,6

Bedrijfsresultaat
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa
Resultaat van de ondernemingen opgenomen
volgens de vermogensmutatiemethode
EBIT

150,1

152,5

-2,0

-0,4

0,5

0,1

0,4

-

-9,0
141,2

-6,1
146,4

-9,4
-11,4

6,5
6,2

Financiële kosten
Belastingen

-35,9
-20,6

-33,7
-24,6

2,6

-2,2
1,5

84,7
6,7
78,0

88,1
6,2
81,9

-8,8
0,1
-8,9

5,4
0,4
5,0

2009

Netto resultaat
waarvan minderheidsbelangen
waarvan aandeel van de Groep
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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 een half jaar: 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.
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Kasstromen vóór financierings- Toename / afname van de bedrijfsthesaurie + toename / afname van de
activiteiten
investeringsthesaurie – aflossingen of nieuwe leningen in een niet-operationele
context.
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)

Onderzoek- &
ontwikkelingsuitgaven

Bruto onderzoek- & ontwikkelingsuitgaven, gekapitaliseerde kosten inbegrepen

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

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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2010 jaarresultaten

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 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 zijn
beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.
De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een
wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in 2009 een omzet van ¤ 6,9 miljard (inkomsten van ¤ 1,7 miljard,
metaal niet inbegrepen) en heeft op dit ogenblik ongeveer 13 700 mensen in dienst.

Een telefoonconferentie en presentatie vindt plaats op 14:00 CET in Brussel.
Meer informatie: http://www.investorrelations.umicore.com/en/financialCalendar/ConfCall20100211.htm
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