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HALFJAARRESULTATEN 2015 

Hoofdlijnen 

 

De inkomsten stegen aanzienlijk (+12%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en weerspiegelden de 
sterke groei in Catalysis en Energy & Surface Technologies. De hogere vraag, gecombineerd met de grotere 
bijdrage van de recente investeringen en – in mindere mate – de gunstige wisselkoersen, resulteerde in een forse 
stijging van de recurrente EBIT (+24%). De groei-investeringen van Umicore vorderden zoals gepland en de totale 
investeringen bedroegen € 100 miljoen.  

Inkomsten: € 1,3 miljard (+12%) 

Recurrente EBITDA: € 260 miljoen (+18%) 

Recurrente EBIT: € 171 miljoen (+24%) 

ROCE: 14,4% (tegenover 12,5% in de eerste helft van 2014) 

Recurrente nettowinst (aandeel Groep): € 131 miljoen (+38%) 

Recurrente winst per aandeel: € 1,2 (+38%) 

Nettoschuld van € 314 miljoen stemt overeen met een schuldgraad van 14,6%  

In de fabriek van Hoboken werden belangrijke investeringen in het kader van het 40% expansieprogramma met 
succes uitgevoerd tijdens een uitgebreide stilstand in het tweede kwartaal. De volgende investeringswerken 
zullen voltooid zijn tegen het einde van de zomer.  

Een interim-dividend van € 0,50 per aandeel worden uitgekeerd in september. Dit bedrag stemt overeen met de 
helft van het jaarlijkse dividend verklaard voor het boekjaar 2014, in lijn met het dividendbeleid.  
 

Vooruitzichten 

 

Onder de huidige marktvoorwaarden verwacht Umicore dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar zich in de 
bovenste helft van de eerder opgegeven vork van € 310 - € 340 miljoen zal bevinden.  
 

Opmerking: De rapporteringssegmenten in dit persbericht zijn afgestemd op Umicore’s nieuwe rapporteringsstructuur die uit 
drie business groups bestaat: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. De business units Building Products en Zinc 
Chemicals worden afzonderlijk gerapporteerd als stopgezette activiteiten tot hun effectieve desinvestering. Umicore’s 
minderheidsparticipatie in Element Six Abrasives is ondergebracht in de Corporate sectie. De segmentresultaten van 2014 
werden overeenkomstig aangepast. Alle vergelijkingen worden gemaakt met de eerste helft van 2014, tenzij anders vermeld. 
Alle indicatoren van de Groep omvatten de stopgezette activiteiten.  
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Kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2014 2014 2015

Omzet 4.355,4  4.473,1  5.441,5  
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 1.207,2  1.173,4  1.348,9  

Recurrente EBITDA 221,2  221,0  260,0  

Recurrente EBIT 138,3  135,3  171,1  
waarvan geassocieerde ondernemingen 13,3  15,1  8,7  

Niet-recurrente EBIT -9,4  -12,2  -29,8  
IAS 39 effect op EBIT -3,6  0,9  -3,4  

Totale EBIT 125,3  124,0  137,9  
Recurrente operationele marge 10,4%  10,2%  12,0%  

Gemiddelde gewogen nettorente 1,26%  1,86%  1,56%  
Recurrente belastingsgraad 22,23%  21,39%  23,81%  

Recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep 94,8  98,3  130,6  
Nettoresultaat, aandeel van de Groep 81,5  89,1  90,1  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 73,9  69,5  73,0  
Investeringen 72,2  130,2  99,9  

Netto toename/afname van de kasstromen
   vóór financieringsoperaties 118,6  21,3  44,3  
Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten,
   einde periode 3.658,6  3.851,4  4.152,4  
Eigen vermogen van de Groep, einde periode 1.661,8  1.704,6  1.790,2  
Geconsolideerde netto financiële schuld
   uit bedrijfsactiviteiten, einde periode 202,4  298,3  314,2  
Schuldratio , einde periode 10,6%  14,6%  14,6%  
Gemiddelde nettoschuld /  recurrente EBITDA 47,2%  56,6%  58,9%  

Aangewend kapitaal, einde periode 2.195,8  2.335,3  2.429,6  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 2.214,7  2.265,5  2.382,4  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 12,5%  11,9%  14,4%  

Personeelsbestand, einde periode 14.210  14.074  14.101  
waarvan geassocieerde ondernemingen 3.890  3.706  3.709  

Frequentiegraad van arbeidsongevallen 2,29  1,77  2,92  
Ernstgraad van arbeidsongevallen 1,78  0,08  0,08  
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Kerncijfers per aandeel H1 H2 H1

(in €/aandeel) 2014 2014 2015

Totaal aantal uitgegeven aandelen, einde periode 120.000.000  112.000.000  112.000.000  
waarvan uitstaande aandelen 108.557.698  108.085.728  108.960.216  
waarvan aandelen in eigen bezit 11.442.302  3.914.272  3.039.784  

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
basisberekening 109.224.562  106.944.319  108.530.176  
na verwateringseffect 109.643.150  107.334.060  109.099.959  

Recurrente winst per aandeel 0,87  0,92  1,20  
Winst per aandeel volgens basisberekening 0,75  0,83  0,83  
Winst per aandeel na verwateringseffect 0,74  0,83  0,83  

Dividend* 0,50  0,50  0,50  

Netto toename/afname van de kasstromen
   vóór financieringsoperaties, basisberekening 1,09  0,20  0,41  

Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten,
   einde periode 33,70  35,63  38,11  
Eigen vermogen van de Groep, einde periode 15,31  15,77  16,43  

* Interim-dividend voor H1 en verschil met jaarlijks dividend voor H2.

 

Opsplitsing per segment 
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CA = Catalysis, E&ST = Energy & Surface Technologies, RE = Recycling 
Corporate en stopgezette activiteiten niet inbegrepen 



  

31 juli 2015 – 07:30 CET   4/33 

CATALYSIS 

Catalysis kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2014 2014 2015

Totale omzet 1.080,1  1.101,2  1.403,7  
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 467,1  450,0  549,0  

Recurrente EBITDA 63,0  61,9  85,0  

Recurrente EBIT 41,4  41,1  61,2  
waarvan geassocieerde ondernemingen 3,0  4,0  5,0  

Totale EBIT 40,5  39,4  55,8  
Recurrente operationele marge 8,2%  8,3%  10,2%  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 42,5  40,6  45,6  
Investeringen 24,5  35,2  33,4  

Aangewend kapitaal, einde periode 792,3  851,4  949,4  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 800,9  821,8  900,4  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 10,3%  10,0%  13,6%  

Personeelsbestand, einde periode 2.391  2.457  2.528  
waarvan geassocieerde ondernemingen 167  167  166  

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten en de recurrente EBIT van Catalysis zijn met respectievelijk 18% en 48% gestegen. Ze 
weerspiegelden een sterke onderliggende vraag in zowel Automotive Catalysts als Precious Metals Chemistry. 

De business group verwacht dat de hoge vraag en de gunstige mix van de eerste jaarhelft, zowel voor 
katalysatoren voor personenwagens als voor zware dieselvoertuigen, in de tweede helft van het jaar zullen 
aanhouden. De afschrijvingen en de opstartkosten zullen in de tweede jaarhelft toenemen wanneer de nieuwe 
capaciteit in Europa in gebruik wordt genomen. 

1H 2015 overzicht van de activiteiten 

De inkomsten en de winst voor Automotive Catalysts vertoonden een sterke groei op jaarbasis dankzij de 
toegenomen verkoop van katalysatoren voor personenwagens en de verhoogde productie van katalysatoren voor 
zware dieselvoertuigen in Europa en Azië. Bovendien was de productmix in personenwagens gunstiger.  

De wereldwijde markt van de personenwagens kende een lichte groei van 0,8%: de productiegroei in China 
(+6,5%), Noord-Amerika (+2%) en Indië (+6,7%) werd grotendeels gecompenseerd door de verdere 
achteruitgang in Japan en Zuid-Amerika. Umicore’s volumes en inkomsten klommen sterk en de groei bleef 
versnellen na een sterk begin van het jaar. Umicore presteerde wereldwijd en in alle regio's beter dan de markt.  

Het herstel van de Europese automarkt bleef beperkt als gevolg van de stagnerende vraag in Oost-Europa. De 
vraag naar katalysatoren van Umicore steeg echter aanzienlijk en profiteerde van de voortgezette introductie van 
Euro 6b-dieselplatformen en het succes van nieuwe benzineplatformen die eerder dit jaar werden gelanceerd. In 
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combinatie met een hoger aandeel van diesel in de productmix van Umicore resulteerden de hogere volumes in 
een forse inkomstenstijging. De bouw van de fabriek in Nowa Ruda, Polen, werd versneld en de fabriek zal naar 
verwachting vroeger dan gepland operationeel zijn, met name in het laatste kwartaal van dit jaar. 

De platformmix was ook gunstig in Noord-Amerika, waar de verkoop van zwaardere motoren, waaraan Umicore 
sterker is blootgesteld, toenam dankzij de aanhoudend lage benzineprijs. In Zuid-Amerika noteerde Umicore 
eveneens hogere inkomsten, ondanks het feit dat de autoproductie er bleef dalen. De groei van Umicore in deze 
regio was voornamelijk te danken aan de productmix en de lancering van nieuwe platformen die aan de PL6-
regelgeving voldoen.  

De productie van personenwagens klom verder in China, hoewel de groei licht vertraagde in het tweede kwartaal. 
Umicore’s volumes en inkomsten stegen meer dan de marktgroei dankzij de platformmix en een sterke 
blootstelling aan internationale autoconstructeurs. Ook in Zuid-Korea, waar de automarkt tekenen van herstel 
begint te vertonen, droeg de gunstige mix bij aan de hogere inkomsten. De bouw van het nieuwe 
technologieontwikkelingscentrum van Ordeg vordert goed en zal tegen het einde van dit jaar de deuren openen. 
De bouw van de fabriek in Hemaraj, Thailand, voor de productie van katalysatoren voor personenwagens is 
eveneens gestart en de oplevering is gepland voor de tweede helft van 2016. In Indië versnelt de productie van 
katalysatoren voor personenwagens in de fabriek van Pune. 

De inkomsten van Precious Metals Chemistry zijn aanzienlijk gestegen op jaarbasis. Dat was grotendeels het 
resultaat van de hogere vraag van de Europese autosector naar precursoren voor katalytische toepassingen. De 
verkoop van API's (Active Pharmaceutical Ingredients) bleef groeien en de vraag naar organische verbindingen 
voor gebruik in bulkchemicaliën en life science toepassingen nam eveneens toe. 
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ENERGY & SURFACE TECHNOLOGIES 

Energy & Surface Technologies kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2014 2014 2015

Totale omzet 591,3  600,3  756,5  
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 251,4  250,4  311,2  

Recurrente EBITDA 44,8  45,6  60,6  

Recurrente EBIT 27,4  26,7  40,0  
waarvan geassocieerde ondernemingen 1,9  2,8  -0,6  

Totale EBIT 22,8  30,5  26,5  
Recurrente operationele marge 10,1%  9,6%  13,0%  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 10,7  9,1  10,0  
Investeringen 13,3  33,3  18,3  

Aangewend kapitaal, einde periode 510,8  618,7  653,9  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 506,8  564,8  636,3  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 10,8%  9,5%  12,6%  

Personeelsbestand, einde periode 3.131  3.111  3.154  
waarvan geassocieerde ondernemingen 1.012  930  912  

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten en de recurrente EBIT van Energy & Surface Technologies tekenden een stijging op van 
respectievelijk 24% en 46% als gevolg van de volumegroei in alle business units en de integratie van de 
overnames van vorig jaar in Cobalt & Specialty Materials. 

Umicore verwacht een sterke vraag naar kathodematerialen in de tweede helft van het jaar terwijl opstartkosten 
en bijkomende afschrijvingen in resultaat genomen zullen worden naarmate nieuwe capaciteit wordt opgeleverd. 
In de andere activiteiten zullen er waarschijnlijk seizoenseffecten optreden, hoewel de onderliggende vraag solide 
blijft. 

1H 2015 overzicht van de activiteiten 

Rechargeable Battery Materials zag haar inkomsten en volumes sterk toenemen in vergelijking met de eerste 
helft van 2014. Na de voorraadafbouw in het eerste kwartaal weerspiegelde de forse stijging van de verkoop in 
het tweede kwartaal de sterke onderliggende groei.  

De lancering van nieuwe apparaten en functionaliteiten bleef de wereldwijde vraag naar Li-ionbatterijen voor 
geavanceerde draagbare elektronica ondersteunen. De trend om de gemiddelde grootte van de batterijen te 
verhogen als reactie op de grotere energiebehoefte per apparaat (grotere schermen en 4G-connectiviteit) hield 
aan. Umicore staat erg sterk in dit marktsegment dankzij de zelf ontwikkelde High Energy LCO (lithium kobaltiet) 
technologie en haar brede klantenbasis.  
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Umicore noteerde een stevige groei van de vraag naar haar NMC (nikkel mangaan kobalt) kathodematerialen voor 
autotoepassingen. Er worden steeds meer elektrische en hybride voertuigmodellen gelanceerd en die trend is 
vooral merkbaar in China. Umicore is goed gepositioneerd om van de groeiende wereldwijde vraag te profiteren. 
In China heeft Umicore aanzienlijke hoogtechnologische productiecapaciteiten geïnstalleerd die aan de lokale 
productievereisten van de autoconstructeurs voldoen. De vraag naar NMC-materialen van Umicore voor 
energieopslagtoepassingen is eveneens gestegen op jaarbasis.  

De eerder aangekondigde capaciteitsuitbreidingen in Zuid-Korea en China worden in gebruik genomen in het 
laatste kwartaal van 2015. Andere uitbreidingen, die voor de tweede helft van 2016 waren gepland, zullen 
worden versneld om te voldoen aan de groeiende vraag. De oplevering is nu gepland voor de eerste helft van 
2016. 

De inkomsten van Cobalt & Specialty Materials kenden een aanzienlijke stijging ten opzichte van dezelfde periode 
in 2014 dankzij de succesvolle integratie van de activiteiten die vorig jaar werden overgenomen en de hogere 
verkoopvolumes in verschillende productgroepen. Deze factoren hadden eveneens een positieve impact op de 
winst.  

De inkomsten in ceramics & chemicals weerspiegelden de geslaagde integratie van de distributieactiviteiten in 
Europa. Ook de hogere vraag naar nikkelsulfaten die als precursoren voor kathodematerialen worden gebruikt en 
de aanhoudend hoge vraag naar metaalcarboxylaten voor diverse katalytische toepassingen droegen bij aan de 
positieve evolutie van de inkomsten. 

De inkomsten in de kobalt- en nikkelraffinage zijn eveneens gestegen op jaarbasis. Ze werden gesteund door de 
overname van CP Chemicals in het derde kwartaal van 2014 en door de solide raffinageactiviteit in Olen, België. 
De fabriek van CP Chemicals in Ohio recycleerde haar eerste tonnen reniumhoudende residuen van de 
ruimtevaartindustrie op het einde van de periode. 

De inkomsten en de verkoopvolumes van Electroplating stegen licht op jaarbasis, vooral dankzij de hogere vraag 
voor decoratieve toepassingen. In dit segment noteerde Umicore een sterke vraag naar haar coatings die juwelen 
beschermen tegen aanslag of verkleuring.  

De inkomsten en de winst van Electro-Optic Materials klommen aanzienlijk. Dat was voornamelijk het resultaat 
van de hogere bijdrage van de recyclage- en raffinageactiviteiten en de hogere verkoopvolumes voor hoogzuivere 
chemicaliën die in de glasvezelindustrie worden gebruikt. Bovendien was er een grote vraag naar substraten voor 
fotovoltaïsche ruimtevaarttoepassingen die de lagere vraag naar fotovoltaïsche concentratoren voor aardse 
toepassingen en de lagere vraag voor led-toepassingen ruimschoots compenseerde. De snel groeiende markt van 
afgewerkte optische producten met hogere toegevoegde waarde steunde de groei van de activiteit optische 
infraroodproducten. 

Thin Film Products noteerde een inkomstenstijging die het resultaat was van de snel groeiende vraag naar de 
indiumtinoxide rotary targets van Umicore voor gebruik in grote beeldschermen, vooral in China. Die positieve 
evolutie werd nog versterkt door de sterke vraag uit de sector van de micro-elektronica. 
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RECYCLING 

Recycling kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2014 2014 2015

Totale omzet 2.614,4  2.711,7  3.301,4  
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 342,5  335,8  342,9  

Recurrente EBITDA 102,0  106,8  106,8  

Recurrente EBIT 72,4  76,2  77,0  
Totale EBIT 68,1  73,1  65,7  
Recurrente operationele marge 21,1%  22,7%  22,5%  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 12,8  11,6  10,3  
Investeringen 21,2  42,6  31,6  

Aangewend kapitaal, einde periode 479,2  411,7  481,7  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 499,8  445,4  446,7  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 29,0%  34,2%  34,5%  

Personeelsbestand, einde periode 3.340  3.302  3.238  

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten voor Recycling bleven stabiel en weerspiegelden de stabiele inkomsten in verscheidene business 
units. De recurrente EBIT steeg met 6%, voornamelijk dankzij de betere aanvoermix in Precious Metals Refining.  

Umicore verwacht dat de aanvoer in de resterende maanden van het jaar grotendeels onveranderd zal blijven en 
dat de versnelde doorvoer na de huidige investeringsfase in Hoboken de verloren productiedagen zal 
compenseren. 

1H 2015 overzicht van de activiteiten 

De inkomsten van Precious Metals Refining bleven stabiel, ondanks het feit dat de verwerkte volumes daalden ten 
opzichte van dezelfde periode vorig jaar door de verlengde stilstand in Hoboken. De impact van de stilstand op de 
inkomsten werd gecompenseerd door de verbeterde aanvoermix voor zowel industriële residuen als materialen 
op het einde van hun levensduur. De industriële residuen bevatten meer PGM's en beide segmenten profiteerden 
van de aanvoer van meer hoogwaardige en complexe materialen. Dit mixeffect had eveneens een positieve 
impact op de winst.  

De gemiddelde ontvangen edelmetaalprijzen stegen ten opzichte van vorig jaar. De prijzen voor de meeste 
speciale metalen daalden, in het bijzonder voor selenium en tellurium.  

De capaciteitsuitbreiding in Hoboken verloopt volgens plan. De investeringen die tijdens de verlengde stilstand in 
het tweede kwartaal werden uitgevoerd, waren succesvol en de volgende investeringsfase zou tegen het einde 
van de zomer afgerond moeten zijn. De business unit verwacht dat de fabriek de volumedaling na de twee 
stilstanden in 2015 zal inhalen en dat de globale verwerkte volumes vrijwel identiek zullen zijn aan die van 2014. 
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Er zijn bijkomende investeringen in ondersteunende diensten gepland in 2016, waarvoor geen verlengde 
stilstanden verwacht worden. 

De inkomsten van Jewellery & Industrial Metals bleven stabiel ten opzichte van vorig jaar. De raffinagevolumes 
namen toe dankzij de vlotte beschikbaarheid van zilverresiduen en residuen van speciale materialen. In de 
productactiviteiten was het beeld gemengd: de hogere vraag naar zilverhoudende producten voor industriële 
toepassingen werd grotendeels gecompenseerd door de lagere vraag naar lifestyletoepassingen en 
beleggingsproducten. De business unit breidt haar zilverraffinagecapaciteit in Bangkok, Thailand, verder uit om 
aan de vraag van haar Aziatische klanten te voldoen. 

De inkomsten en verkoopvolumes voor Platinum Engineered Materials bleven stabiel ten opzichte van vorig jaar 
en de winst profiteerde van een licht verbeterde productmix.  

Precious Metals Management behaalde hogere inkomsten dankzij de hogere vraag naar edelmetalen uit de auto-
industrie. De tradingactiviteiten leverden ook een hogere bijdrage omwille van de hogere volatiliteit in de 
edelmetaalmarkten. 

De inkomsten en de winst van Technical Materials daalden op jaarbasis omdat de volumes leden onder de sterke 
substitutiedruk en de miniaturisatietrends in verschillende eindmarkten. De verminderde Chinese import van in 
Europa geproduceerde uitrusting voor elektrische infrastructuur had eveneens een negatieve invloed op de 
volumes. De business unit reageert op deze evolutie met gerichte kostenbesparingsmaatregelen. 
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CORPORATE  

 

Corporate kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2014 2014 2015

Recurrente EBITDA -9,5  -9,2  -12,4  

Recurrente EBIT -15,3  -15,4  -18,6  
waarvan geassocieerde ondernemingen 7,2  8,2  3,2  

Totale EBIT -20,6  -24,3  -18,0  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 6,3  6,4  5,4  
Investeringen 4,7  6,1  4,4  

Aangewend kapitaal, einde periode 158,8  189,3  161,2  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 164,2  174,1  175,3  

Personeelsbestand, einde periode 3.293  3.198  3.167  
waarvan geassocieerde ondernemingen 2.193  2.108  2.110  

Corporate overzicht 

De bedrijfskosten daalden in vergelijking met vorig jaar. 

De winstbijdrage van Element Six Abrasives was lager. De marktomstandigheden waren moeilijk en de inkomsten 
stonden zwaar onder druk als gevolg van de sterke inkrimping van de booractiviteit in de olie- en gassector en – 
in mindere mate – nadelige wisselkoersen. In andere belangrijke marktsegmenten bleef de vraag zich positief 
ontwikkelen. De nadelige impact van de lagere inkomsten op de winst werd gedeeltelijk opgevangen door de 
strikte kostenbeheersing en een gerichte herstructurering. De eerder aangekondigde sluiting van de fabriek in 
Robertsfors, Zweden, verloopt zoals gepland. 

Het proces voor de herschikking van de portefeuille, dat tot doel heeft de activiteiten Zinc Chemicals en Building 
Products te verkopen en strategische partners te vinden voor Electro-Optic Materials en Thin Film Products tegen 
eind 2016, vordert zoals gepland. Als een eerste stap in dit proces richt Umicore aparte juridische entiteiten op 
voor de activiteiten van de vier business units (in België en in de VS). 

Onderzoek & Ontwikkeling 

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in de volledig geconsolideerde ondernemingen inclusief in 
stopgezette activiteiten bleven stabiel. In Recycling waren de uitgaven iets lager omdat de uitbreidingen in 
Hoboken naar de uitrolfase overgingen. Dit werd gecompenseerd door hogere uitgaven voor onderzoek en 
ontwikkeling in Catalysis. De totale uitgaven bedroegen € 73 miljoen, of 5,4% van de inkomsten. De 
gekapitaliseerde ontwikkelingskosten vertegenwoordigden € 6 miljoen van het totale bedrag. 
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Sociale aspecten 

Het totaal aantal werknemers inclusief in de stopgezette activiteiten steeg licht van 14.074 op het einde van 2014 
tot 14.101. Het aantal medewerkers in de volledig geconsolideerde bedrijven steeg met 24 en in de verbonden 
ondernemingen met 3. Een toename in het personeelsbestand in Catalysis en Energy & Surface Technologies werd 
grotendeels gecompenseerd door een daling in andere activiteiten.  

Er waren 26 ongevallen met werkverlet in de eerste helft van het jaar, ten opzichte van 20 in dezelfde periode in 
2014. Dat resulteerde in een frequentiegraad van 2,92 (ten opzichte van 2,29 in 2014) en een ernstgraad van 
0,08 (ten opzichte van 1,78 in 2014). Het aantal ongevallen steeg het sterkst in Precious Metals Refining. 
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STOPGEZETTE ACTIVITEITEN 

Stopgezette activiteiten kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2014 2014 2015

Totale omzet 346,5  362,4  395,2  
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 148,6  139,5  148,5  

Recurrente EBITDA 20,9  16,0  20,1  

Recurrente EBIT 12,4  6,7  11,5  
waarvan geassocieerde ondernemingen 1,1  0,1  1,1  

Totale EBIT 14,4  5,3  7,9  
Recurrente operationele marge 7,6%  4,7%  7,0%  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 1,6  1,8  1,8  
Investeringen 8,5  12,9  12,2  

Aangewend kapitaal, einde periode 254,7  264,2  183,4  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 242,9  259,4  223,8  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 10,2%  5,2%  10,3%  

Personeelsbestand, einde periode 2.055  2.006  2.014  
waarvan geassocieerde ondernemingen 518  501  521  

1H 2015 overzicht van de activiteiten 

De inkomsten en winst van Building Products daalden op jaarbasis. De verkoopvolumes in Europa gingen achteruit, 
voornamelijk in Frankrijk. In de markten buiten Europa groeiden de verkoopvolumes dankzij de succesvolle 
lancering van diverse projecten die in 2014 werden uitgesteld. De hogere zinkprijzen en de concurrentie zetten 
verdere druk op de productpremies. Umicore heeft een gedetailleerd antwoord op het rapport van de Franse 
Mededingingsautoriteit verstrekt. Als volgende stap zal een hoorzitting plaatsvinden waarvan het tijdstip nog 
moet worden bepaald (zie Toelichting 9 op pagina 30 aangaande voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen, 
boekhoudkundige inschattingen en beoordelingen en gebeurtenissen na balansdatum). 

De inkomsten en de winst van Zinc Chemicals klommen aanzienlijk op jaarbasis dankzij de hogere 
verkoopvolumes in de verschillende productgroepen. Umicore heeft de aanvoer van zinkhoudende residuen uit de 
galvaniseringsindustrie met succes verhoogd, ondanks de krappe beschikbaarheid en de concurrentiële omgeving. 
De recyclagemarges stegen dankzij de hogere ontvangen zinkprijs.  

De verkoopvolumes van fijne zinkpoeders die in roestwerende verf worden gebruikt, stegen sterk, voornamelijk 
als gevolg van de hoge vraag in Azië, waar de bijkomende zinkpoedercapaciteit in Maleisië op volle toeren kwam. 
Deze positieve evolutie werd gesteund door de vraag naar zinkpoeders voor Chinese infrastructuurprojecten. De 
inkomstengroei van de business unit werd ook gesteund door de hogere verkoopvolumes zinkoxide, vooral 
producten voor veevoeder. De orderniveaus voor zinkpoeders die in primaire batterijen worden gebruikt, bleven 
stabiel in Europa en groeiden in China.  

De nieuwe fabriek voor de productie van hoogwaardige fijne zinkpoeders en de recyclage van zinkresiduen in 
Changsha, China, zal in de tweede helft van 2015 worden opgeleverd. In Olen, België, werd een tweede 
productielijn voor Zano (nano zinkoxidepoeders) geïnstalleerd en getest. Ze worden toegepast in cosmetica 
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(zonnecrème), kunststoffen en farmaceutische producten, waarvoor Umicore eerder dit jaar het Good 
Manufacturing Practice (GMP) certificaat ontving. Umicore heeft haar zinkoxidefabriek in Goa, India, gesloten. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 

Niet-recurrente elementen en IAS 39 

De niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van € 30 miljoen op de EBIT. Herstructureringskosten 
bedroegen € 15 miljoen, waarvan het merendeel betrekking had op kostenbesparende maatregelen in Technical 
Materials. Ook werden bepaalde aanpassingen gemaakt aan de productie in Electro-Optic Materials en Platinum 
Engineered Materials. Waardeverminderingen op permanent vaste metaalvoorraden hadden een negatieve impact 
van € 6 miljoen als gevolg van lagere prijzen voor bepaalde metalen. Andere niet-recurrente kosten waren onder 
andere gerelateerd aan de sluiting van de zinkoxidefabriek van Zinc Chemicals in Goa, Indië, en een reële waarde-
aanpassing gelinkt aan de overname van Todini. De impact van de niet-recurrente kosten op het nettoresultaat 
(aandeel van de Groep) bedroeg € 25 miljoen. 

De IAS 39 boekhoudkundige regels hadden een negatief effect van € 3 miljoen op de EBIT en € 15 miljoen op het 
nettoresultaat (aandeel van de Groep). De impact betreft de tijdsverschillen opgelegd door IFRS en deze hebben 
voornamelijk betrekking op transactionele en structurele metaal- en valuta hedging. Alle IAS 39-effecten zijn van 
niet-contante aard. 

Financiële resultaten en belastingen 

Netto recurrente financiële inkomsten bedroegen € 2 miljoen dankzij een positief wisselkoersresultaat van 
€ 11 miljoen. De gemiddelde gewogen nettorente bleef stabiel ten opzichte van de tweede helft van 2014 en 
bedroeg 1,56%. 

De recurrente belastingen voor de periode bedroegen € 39 miljoen. De totale recurrente effectieve belastingsvoet 
voor de periode bedroeg 23,8%, in vergelijking met 22,2% in dezelfde periode vorig jaar.  

Kasstromen 

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 177 miljoen. Deze omvatte een stijging van het werkkapitaal van 
€ 78 miljoen door de groei van de activiteiten in Catalysis en Energy & Surface Technologies in het bijzonder. De 
stijging werd deels gecompenseerd door een daling van het werkkapitaal in de stopgezette activiteiten.  

De investeringen bedroegen € 100 miljoen. Het overgrote deel van de investeringen had betrekking op Umicore’s 
groeiprojecten. In Recycling werden aanzienlijke investeringen met betrekking tot de capaciteitsuitbreiding in 
Hoboken met succes uitgevoerd tijdens de eerste van twee uitgebreide stilstanden. In Catalysis hadden de 
investeringen voornamelijk betrekking op de bouw van de fabriek in Polen en de bouw van Ordeg’s nieuw 
technologieontwikkelingscentrum in Zuid-Korea. In Energy & Surface Technologies zijn investeringen voor verdere 
capaciteitsuitbreidingen voor kathodematerialen in Zuid-Korea en China gaande.  

De totale netto kasstroom voor de periode bedroeg € 16 miljoen, inclusief € 58 miljoen uitgekeerd aan de 
aandeelhouders in de vorm van dividenden.  

Financiële schuld 

Op 30 juni 2015 bedroeg de netto financiële schuld € 314 miljoen, slechts een kleine stijging ten opzichte van 
€ 298 miljoen aan het begin van het jaar, ondanks de aanzienlijke investeringen in de periode. Het vermogen van 
de Groep bedroeg € 1.790 miljoen, resulterend in een stabiele netto schuldgraad (nettoschuld / nettoschuld + 
eigen vermogen) van 14,6%. De ratio nettoschuld tot recurrente EBITDA ratio bedroeg 0.6x. 
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Dividend en aandelen 

De Raad van Bestuur heeft een interim-dividend goedgekeurd van € 0,50 per aandeel. Dit komt overeen met de 
helft van het jaarlijkse dividend verklaard voor het financiële jaar 2014 en is in overeenstemming met het 
dividendbeleid. Het interim-dividend zal op 3 september 2015 worden uitbetaald. 

Umicore verwierf geen eigen aandelen tijdens de eerste helft van 2015. Gedurende de periode werden 33.400 
aandelen gebruikt voor het aandelenprogramma voor werknemers; 841.088 aandelen werden gebruikt in het 
kader van uitgeoefende aandelenopties. Op 30 juni 2015 had Umicore 3.039.784 aandelen in eigen bezit, of 
2,71% van de uitstaande aandelen van de Groep. 
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Verslag van de commissaris omtrent het beperkt nazicht van de verkorte 
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor de periode afgesloten op 
30 juni 2015 

Inleiding  

We hebben een beoordeling uitgevoerd van de in bijlage opgenomen verkorte tussentijdse geconsolideerde 
financiële staten, bestaande uit de geconsolideerde balans van Umicore (“de Vennootschap”) en haar 
dochtervennootschappen (samen “de Groep”) op 30 juni 2015, de geconsolideerde resultatenrekening, het 
geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, de geconsolideerde staat van 
mutaties in het eigen vermogen van de Groep en het geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode van zes 
maanden afgesloten op die datum, evenals de toelichtingen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk dat deze 
verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten zijn opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met 
IAS 34, zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid om een besluit te formuleren 
over deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten op basis van onze beoordeling.  

Omvang van de beoordeling  

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

Conclusie  

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

Sint-Stevens-Woluwe, 30 juli 2015 

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA 
Vertegenwoordigd door 

Marc Daelman* 
Bedrijfsrevisor 

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

Verklaring over de verantwoordelijkheid van het management 

Ik verklaar, voorzover mij bekend, dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie (voor de 
periode afgesloten op 30 juni 2015), opgesteld overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving", 
zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en de in België van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, een 
getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de Groep en de 
ondernemingen opgenomen in de consolidatie voor de periode afgesloten op 30 juni 2015. De commentaren over 
de globale resultaten van de Groep, zoals weergegeven op de bladzijden 1 tot 15 verschaffen een getrouw 
overzicht van de evolutie en resultaten van de activiteiten en de positie van de Groep en de ondernemingen 
opgenomen in de consolidatie. 

Brussel, 30 juli 2015 

Marc Grynberg  
Gedelegeerd bestuurder 
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VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN 
VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2015 

Geconsolideerde resultatenrekening H1 H2 H1

(in miljoen €) 2014 2014 2015

Omzet 4.012,0  4.113,3  5.048,1  
Andere bedrijfsopbrengsten 19,0  27,7  25,8  

Bedrijfsopbrengsten 4.031,1  4.141,0  5.074,0  
Verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -3.394,6  -3.495,7  -4.336,5  
Bezoldigingen en personeelsvoordelen -310,3  -293,0  -326,8  
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -73,8  -88,5  -100,1  
Andere bedrijfskosten -148,2  -167,8  -187,7  

Bedrijfskosten -3.926,9  -4.045,1  -4.951,2  
Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa 0,4  9,4  0,2  

Bedrijfsresultaat 104,5  105,3  123,0  

Financiële baten 2,7  1,3  1,8  
Andere financiële lasten -9,3  -9,8  -9,9  
Wisselkoersverliezen en -winsten -9,3  2,8  -7,3  

6,3  13,4  7,0  

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting 95,0  113,0  114,6  

Belastingen op het resultaat -22,0  -22,4  -28,5  

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 73,0  90,6  86,1  

Resultaat uit stopgezette bedrijfsactiviteiten * 12,7  1,8  7,6  

Resultaat van de periode 85,7  92,4  93,6  
waarvan minderheidsbelangen 4,3  3,2  3,5  
waarvan aandeel van de Groep 81,5  89,1  90,1  

(in € / aandeel)

0,63  0,82  0,76  
Totale winst per aandeel, basisberekening 0,75  0,83  0,83  

0,63  0,81  0,76  
Totale winst per aandeel na verwatering 0,74  0,83  0,83  
Dividend per aandeel 0,50  0,50  0,50  

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen

Winst per aandeel uit bedrijfsactiviteiten, basisberekening

Winst per aandeel na verwatering uit bedrijfsactiviteiten

* Toerekenbaar aan aandeelhouders van deze bedrijven
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten H1 H2 H1

(in miljoen €) 2014 2014 2015

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 73,0  90,6  86,1  

Elementen die niet naar de resultatenrekening geherclassificeerd 
kunnen worden

Bewegingen in personeelsvoordelen na uitdiensttreding,
voortkomende uit veranderingen in actuariële parameters -19,2  -36,7  -27,9  
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen
   in componenten van niet-gerealiseerde resultaten 6,0  10,6  8,9  

Elementen die naderhand naar de resultatenrekening 
geherclassificeerd kunnen worden

Bewegingen in financiële vaste activareserves,
beschibaar voor verkoop -0,6  15,6  4,5  
Bewegingen in kasstroomafdekkingsreserves -8,0  -6,7  3,5  
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen
in componenten van niet-gerealiseerde resultaten 2,9  1,4  -1,4  
Bewegingen in herwerkingen van omrekeningsverschillen 22,3  45,3  33,1  

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 3,5  29,6  20,7  
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten
   uit stopgezette bedrijfsactiviteiten 12,4  -2,0  10,2  

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode 88,9  118,2  117,0  
waarvan minderheidsbelangen 6,8  3,9  4,2  

uitdiensttreding (€ 8,9 miljoen).

De invloed van de uitgestelde belastingen op de andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten heeft te maken 
met de kasstroomafdekkingsreserves (€ -1,4 miljoen) en de reserves voor personeelsvoordelen na



  

31 juli 2015 – 07:30 CET   19/33 

Geconsolideerde balans 30 / 06 31 / 12 30 / 06

(in miljoen €) 2014 2014 2015

Vaste activa 1.558,1  1.710,5  1.620,8  
Immateriële vaste activa 216,8  266,1  256,0  
Materiële vaste activa 1.000,1  1.061,7  993,6  
Deelnemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 200,3  208,8  190,0  
Financiële activa beschikbaar voor verkoop 20,5  50,3  50,0  
Leningen 5,0  1,2  2,5  
Handels- en overige vorderingen 16,8  17,6  16,2  
Uitgestelde belastingactiva 98,5  104,8  112,6  

Vlottende activa 2.100,6  2.140,9  2.056,1  
Toegekende leningen 6,5  6,9  6,2  
Voorraden 1.094,8  1.182,9  1.107,8  
Handels- en overige vorderingen 847,2  827,0  859,7  
Terug te vorderen belastingen 28,0  34,3  32,9  
Kas en kasequivalenten 124,1  89,8  49,5  

Activa uit stopgezette activiteiten -  -  475,5  

Totaal der activa 3.658,6  3.851,4  4.152,4  

Eigen vermogen 1.706,1  1.750,1  1.842,2  
Eigen vermogen van de groep 1.649,4  1.694,4  1.770,1  

Kapitaal en uitgifttepremies 502,9  502,9  502,9  
Overgedragen resultaten en reserves 1.661,7  1.458,3  1.475,9  
Omrekeningsverschillen en overige reserves -162,9  -136,0  -111,5  
Eigen aandelen -352,2  -130,9  -97,2  

Minderheidsbelangen 44,2  45,3  51,5  
Elementen van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de 
stopgezette activiteiten 12,4  10,5  20,7  

Schulden op meer dan één jaar 478,9  494,0  479,8  
Voorzieningen voor personeelsvoordelen 287,6  331,7  325,3  
Financiële schulden 57,2  22,6  37,5  
Handels- en overige schulden 23,8  21,5  19,2  
Latente belastingpassiva 14,7  17,5  4,0  
Voorzieningen 95,6  100,7  93,9  

Schulden op ten hoogste één jaar 1.473,7  1.607,3  1.572,7  
Financiële schulden 269,3  365,5  386,1  
Handels- en overige schulden 1.111,8  1.148,6  1.078,0  
Te betalen belastingen 65,0  64,0  73,8  
Voorzieningen 27,6  29,2  34,8  

Passiva uit stopgezette activiteiten -  -  257,7  

Totaal der passiva 3.658,6  3.851,4  4.152,4  
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Geconsolideerde staat van mutaties
in het eigen vermogen van de Groep 

Kapitaal
& uitgifte-

Omrekening
verschillen
& overige Eigen Minder-heids-

Totaal voort-
gezette 
bedrijfs-

 
elementen 

uit 
stopgezette Totaal eigen

(in miljoen €) premies Reserves reserves aandelen belangen activiteiten activiteiten vermogen

Balans bij het begin van H1 2014 502,9  1.647,4  -167,4  -305,7  46,3  1.723,4  -  1.723,4  

Resultaat van de periode -  68,8  -  -  4,2  73,0  12,7  85,7  
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten -  -  0,9  -  2,6  3,5  -0,3  3,2  

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de 
periode -  68,8  0,9  -  6,8  76,5  12,4  88,9  

Bewegingen in reserves voor op aandelen gebaseerde 
vergoedingen -  -  3,6  -  -  3,6  -  3,6  
Kapitaalvermindering -  -  -  -  -5,7  -5,7  -5,7  
Dividenden -  -54,5  -  -  -3,2  -57,7  -  -57,7  
Overboekingen -  -  -  -  -  -  -  -  
Wijzigingen eigen aandelen -  -  -  -46,5  -  -46,5  -  -46,5  

Balans op het einde van H1 2014 502,9  1.661,7  -162,9  -352,2  44,2  1.693,6  12,4  1.706,1  

Resultaat van de periode -  87,5  -  -  3,2  90,6  1,8  92,4  
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten -  -  29,1  -  0,5  29,6  -3,7  25,8  

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de 
periode -  87,5  29,1  -  3,7  120,2  -2,0  118,2  

Dividenden -  -54,1  -  -  -3,9  -58,0  -  -58,0  
Overboekingen -  -236,7  -2,1  238,7  -  -  -  -  
Wijzigingen eigen aandelen -  -  -  -17,4  -  -17,4  -  -17,4  
Wijzigingen in consolidatiekring -  -  -  -  1,3  1,3  -  1,3  

Balans op het einde van H2 2014 502,9  1.458,3  -136,0  -130,9  45,3  1.739,7  10,5  1.750,1  
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Geconsolideerde staat van mutaties
in het eigen vermogen van de Groep 

Kapitaal
& uitgifte-

Omrekening
verschillen
& overige Eigen Minder-heids-

Totaal voort-
gezette 
bedrijfs-

 
elementen 

uit 
stopgezette Totaal eigen

(in miljoen €) premies Reserves reserves aandelen belangen activiteiten activiteiten vermogen

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

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

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de 
periode -  82,7  19,9  -  4,2  106,7  10,2  117,0  

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

Balans op het einde van H1 2015 502,9  1.475,9  -111,5  -97,2  51,5  1.821,5  20,7  1.842,2  
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht H1 H2 H1

(in miljoen €) 2014 2014 2015

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 73,0  90,6  86,1  
Aanpassing voor resultaat van de ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode -6,3  -13,4  -7,0  
Aanpassing voor niet-kastransacties 60,2  87,3  126,7  
Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld of 
   geklasseerd moeten worden onder de investerings- of 
   financieringskasstromen 22,6  24,5  30,7  
Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal 56,5  31,3  -164,7  

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 205,9  220,3  71,8  
Ontvangen dividenden 7,2  7,9  18,0  
Belastingen betaald in de loop van het boekjaar -26,7  -26,5  -38,3  
Ontvangen subsidies 8,3  -0,2  -0,2  

194,7  201,4  51,2  

Verwerving van materiële vaste activa -61,4  -108,1  -83,4  
Verwerving van immateriële vaste activa -8,7  -15,4  -10,2  
Verwerving van nieuwe dochterondernemingen,
   na aftrek van hun liquide middelen -  -35,2  0,5  
Verwerving / kapitaalverhoging van geassocieerde ondernemingen -  -0,2  -1,8  
Verwerving van financiële vaste activa -  -18,8  -0,1  
Nieuwe toegekende leningen -0,5  -1,6  -2,7  

Subtotaal van de verwervingen -70,6  -179,3  -97,7  
Afstand van materiële vaste activa 0,9  1,5  1,4  
Afstand van immateriële vaste activa 0,2  0,4  -  
Afstand van dochterondernemingen en geassocieerde
    ondernemingen, na aftrek van hun liquide middelen -  -  0,4  
Kapitaalvermindering van geassocieerde ondernemingen -  -  0,2  
Afstand van financiële vaste activa 0,3  4,9  -  
Aflossing van leningen -  -  3,4  

Subtotaal van de overdrachten 1,4  6,8  5,4  
-69,2  -172,5  -92,3  

Kapitaalwijziging minderheden -5,7  1,1  1,5  
Verkoop (aankoop) van eigen aandelen -46,5  -17,4  22,9  
Ontvangen interesten 1,7  1,6  1,3  
Betaalde interesten -2,8  -3,7  -4,4  
Nieuwe leningen en aflossingen 12,0  26,7  23,1  
Dividenden uitgekeerd aan Umicore-aandeelhouders -53,8  -54,1  -54,4  
Dividenden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders -3,2  -3,9  -3,6  

-98,4  -49,6  -13,6  

Invloed van de wisselkoers 4,1  -13,4  -20,8  

31,3  -34,1  -75,5  

105,8  137,1  102,9  
137,1  102,9  27,4  

-13,7  -23,1  68,5  

waarvan kas en kasequivalenten 124,1  89,8  117,9  
waarvan krediet op bankrekeningen -0,6  -9,9  -22,1  

Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar

Toename / Afname van de investeringsthesaurie

Toename / Afname van de financieringsthesaurie

Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar uit 

Netto operationele kasstromen

Netto kas en  kasequivalenten uit bedrijfsactiviteiten

Kas uit stopgezette activiteiten
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TOELICHTING BIJ DE VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE 
FINANCIËLE STATEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2015 

Toelichting 1:  Voorstellingsbasis 

De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2015 
werden voorbereid in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële Verslaggeving” zoals aangenomen 
door de Europese Unie. 

Ze bevatten niet alle informatie nodig voor de volledige jaarrekening en dienen daarom gelezen te worden samen 
met de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar 2014 zoals gepubliceerd in het Verslag 2014 aan de 
Aandeelhouders en aan de Samenleving.  

De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden voor publicatie goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van 30 juli 2015. 

Toelichting 2:  Wijzigingen in waarderings- en presentatieregels en impact 

De gebruikte boekhoudnormen ter voorbereiding van de verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële rekening 
zijn in overeenstemming met deze die werden gebruikt in de voorbereiding van de geconsolideerde financiële 
rekeningen voor de periode eindigend op 31 december 2014, met uitzondering van wat hieronder vermeld staat. 

Transacties binnen de groep tussen stopgezette en voortgezette bedrijfsactiviteiten. 

IFRS 5 (vaste activa aangehouden voor verkoop en stopgezette bedrijfsactiviteiten) specifieert de behandeling van 
de transacties binnen de groep voor de eliminatie van de onderlinge balansen tussen voortgezette en stopgezette 
activiteiten niet. Umicore heeft voor de keuze geopteerd waarbij de transacties binnen de groep niet geëlimineerd 
worden in de resultatenrekening tussen de voorgezette en stopgezette activiteiten. Voor de presentatie van de 
balans is dit anders IFRS 10 (geconsolideerde jaarrekening) overtreft IFRS 5 en vereist dat alle balansen tussen 
entiteiten binnen de groep geëlimineerd worden inclusief deze tussen voorgezette en stopgezette 
bedrijfsactiviteiten. 

Segment informatie 

Umicore communiceerde op 3 juni 2015 enkele wijzigingen in de organisatie van de Groep en de samenstelling 
van haar directiecomité. Om de interne organisatie beter af te stemmen op de strategie van het bedrijf werden 
volgende segmenten geïntroduceerd: Recycling, Catalysis and Energy & Surface Technologies. Daarenboven, 
Element 6 Abrasives wordt weergegeven als ‘ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode’ binnen Corporate. De hergroepering anticipeert de geplande desinvestering van de 
zinkactiviteiten van de Groep. De business units Building Products en Zinc Chemicals worden weergegeven als 
stopgezette activiteiten tot hun effectieve desinvestering. 

In overeenstemming met IFRS 8 ‘operationele segmenten’ dient de segmentinformatie op dezelfde manier 
weergegeven te worden als voor interne rapportering, welke gebruikt wordt om operationele prestaties per 
segment te evalueren. 

Toelichting 3 bevat de segmentinformatie in lijn met IFRS 8. Umicore is onderverdeeld in business units. De 
operationele segmenten volgens IFRS 8 worden binnen Umicore opgedeeld volgens hun groeiaansturing binnen 
de gebieden van Catalysis, Energy & Surface Technologies and Recycling. 
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Catalysis speelt een belangrijke rol in de vermindering van voertuigenemissies wereldwijd. Umicore ontwikkelt 
autokatalysatoren voor benzine- en dieselpersonenwagens en voor zware dieseltoepassingen zoals vrachtwagens 
en andere zware voertuigen. De business group produceert ook verbindingen op edelmetaalbasis voor gebruik in 
de sectoren fijne chemicaliën, life sciences en farmaceutica. Het Energy & Surface Technologies segment is 
toegespitst op onder andere materialen die worden aangetroffen in de groeiende markt van herlaadbare 
batterijen, zowel in draagbare elektronica als in elektrische voertuigen en zonnepanelen. Het bevat ook 
materiaaloplossingen voor de behandeling van oppervlaktes in industrieën zoals de bouw en elektronica. De 
producten binnen dit segment bevatten grotendeels kobalt, germanium en indium. Het Recycling segment 
herwint een groot aantal edele en andere metalen uit een waaier van afvalstromen en industriële residuen. De 
Recycling activiteiten omvat ook zowel de productie van materialen voor de juwelenindustrie (inclusief 
recyclagediensten) als de recyclage van herlaadbare batterijen. Het segment biedt ook een aantal producten aan 
voor een breed gamma van toepassingen binnen de chemische, elektrische, elektronische, automotive en 
glastoepassingen. Al deze producten gebruiken edelmetalen om de specifieke producteigenschappen te 
versterken. 

Corporate omvat corporate activiteiten, gedeelde operationele functies en onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
van de Groep. Het minderheidsbelang van Umicore in Element Six Abrasives wordt ook opgenomen in Corporate. 

Toelichting 3:  Segmentinformatie 



 

  

31 juli 2015 – 07:30 CET   25/33 

Verkorte segmentinformatie H1 2014  
Energy & 
Surface  Stopgezette  

(in miljoen €) Catalysis  Technologies Recycling Corporate Eliminaties activiteiten Totaal

Totale omzet per segment 1.080,1  591,3  2.614,4  12,2  -286,0  346,5  4.358,6  
waarvan externe omzet 1.073,3  564,3  2.362,3  12,2  -  346,5  4.358,6  
waarvan omzet tussen segmenten 6,8  27,0  252,1  -  -286,0  -  -  

Totale inkomsten* per segment 467,1  251,4  342,5  -  -2,5  148,6  1.207,2  
waarvan externe inkomsten* 466,7  251,3  340,6  -  -  148,6  1.207,2  
waarvan inkomsten* tussen segmenten 0,4  0,1  1,9  -  -2,5  -  -  

Recurrente EBIT 41,4  27,4  72,4  -15,3  -  12,4  138,3  
waarvan van bedrijfsresultaat 38,4  25,5  72,4  -22,4  -  11,2  125,1  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 3,0  1,9  -  7,2  -  1,1  13,3  

Niet-recurrente EBIT 0,7  -3,0  -3,5  -5,6  -  2,0  -9,4  
waarvan van bedrijfsresultaat 0,6  -3,0  -3,5  0,1  -  1,9  -4,0  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode -  -  -  -5,7  -  0,2  -5,4  

IAS 39 effect op EBIT -1,6  -1,6  -0,8  0,3  -  -  -3,6  
waarvan van bedrijfsresultaat -1,1  -1,6  -0,8  -  -  -  -3,4  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode -0,4  -  -  0,3  -  -  -0,2  

Totale EBIT 40,5  22,8  68,1  -20,6  -  14,4  125,3  
waarvan van bedrijfsresultaat 37,9  20,9  68,1  -22,3  -  13,1  117,7  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 2,7  1,9  -  1,8  -  1,3  7,6  

Investeringen 24,5  13,3  21,2  4,7  -  8,5  72,2  
Afschrijvingen 21,6  20,7  29,6  5,7  -  8,5  86,1  

* Inkomsten metaal niet inbegrepen  
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Verkorte segmentinformatie H2 2014  
Energy & 
Surface  Stopgezette  

(in miljoen €) Catalysis  Technologies Recycling Corporate Eliminaties activiteiten Totaal

Totale omzet per segment 1.101,2  600,3  2.711,7  19,0  -319,0  362,4  4.475,7  
waarvan externe omzet 1.088,9  572,5  2.432,9  19,0  -  362,4  4.475,7  
waarvan omzet tussen segmenten 12,3  27,8  278,8  -  -319,0  -  -  

Totale inkomsten* per segment 450,0  250,4  335,8  -  -2,3  139,5  1.173,4  
waarvan externe inkomsten* 449,6  250,2  334,1  -  -  139,5  1.173,4  
waarvan inkomsten* tussen segmenten 0,4  0,2  1,7  -  -2,3  -  -  

Recurrente EBIT 41,1  26,7  76,2  -15,4  -  6,7  135,3  
waarvan van bedrijfsresultaat 37,1  24,0  76,2  -23,6  -  6,6  120,3  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 4,0  2,8  -  8,2  -  0,1  15,1  

Niet-recurrente EBIT -2,8  3,9  -3,6  -7,8  -  -1,9  -12,2  
waarvan van bedrijfsresultaat -2,5  3,9  -3,6  -7,2  -  -2,0  -11,4  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode -0,2  -  -  -0,6  -  0,1  -0,8  

IAS 39 effect op EBIT 1,0  -0,1  0,5  -1,1  -  0,5  0,9  
waarvan van bedrijfsresultaat 0,6  -0,1  0,5  -  -  0,5  1,5  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 0,4  -  -  -1,1  -  -  -0,6  

Totale EBIT 39,4  30,5  73,1  -24,3  -  5,3  124,0  
waarvan van bedrijfsresultaat 35,2  27,8  73,1  -30,8  -  5,1  110,4  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 4,2  2,8  -  6,5  -  0,2  13,6  

Investeringen 35,2  33,3  42,6  6,1  -  12,9  130,2  
Afschrijvingen 21,6  15,6  30,6  6,2  -  9,3  83,2  

* Inkomsten metaal niet inbegrepen  
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Verkorte segmentinformatie H1 2015  
Energy & 
Surface  Stopgezette  

(in miljoen €) Catalysis  Technologies Recycling Corporate Eliminaties activiteiten Totaal

Totale omzet per segment 1.403,7  756,5  3.301,4  17,2  -430,8  395,2  5.443,4  
waarvan externe omzet 1.392,4  728,5  2.910,0  17,2  -  395,2  5.443,4  
waarvan omzet tussen segmenten 11,3  28,0  391,4  -  -430,8  -  

Totale inkomsten* per segment 549,0  311,2  342,9  -  -2,6  148,5  1.348,9  
waarvan externe inkomsten* 548,6  311,1  340,8  -  -  148,5  1.348,9  
waarvan inkomsten* tussen segmenten 0,4  0,1  2,1  -  -2,6  -  -  

Recurrente EBIT 61,2  40,0  77,0  -18,6  -  11,5  171,1  
waarvan van bedrijfsresultaat 56,2  40,5  77,0  -21,7  -  10,4  162,4  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 5,0  -0,6  -  3,2  -  1,1  8,7  

Niet-recurrente EBIT -1,7  -14,9  -11,4  0,5  -  -2,2  -29,8  
waarvan van bedrijfsresultaat -1,0  -14,9  -11,4  0,5  -  -2,2  -29,0  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode -0,7  -  -  -0,1  -  -  -0,8  

IAS 39 effect op EBIT -3,7  1,4  0,1  0,1  -  -1,4  -3,4  
waarvan van bedrijfsresultaat -3,7  1,4  0,1  -  -  -1,4  -3,6  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 0,1  -  -  0,1  -  -  0,2  

Totale EBIT 55,8  26,5  65,7  -18,0  -  7,9  137,9  
waarvan van bedrijfsresultaat 51,5  27,0  65,7  -21,2  -  6,8  129,8  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 4,4  -0,6  -  3,2  -  1,1  8,1  

Investeringen 33,4  18,3  31,6  4,4  -  12,2  99,9  
Afschrijvingen 23,7  20,7  29,8  6,2  -  8,6  88,9  

* Inkomsten metaal niet inbegrepen  
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Toelichting 4:  Niet-recurrente resultaten en IAS 39 impact op het resultaat, 
stopgezette activiteiten inbegrepen  

Impact van IAS 39 &
niet-recurrente elementen waarvan: Niet- IAS 39

(in miljoen €) Totaal Recurrent recurrent effect

H1 2014

Bedrijfsresultaat 117,7  125,1  -4,0  -3,4  
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa 0,4  0,4  -  -  

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 7,6  13,3  -5,4  -0,2  

EBIT 125,3  138,3  -9,4  -3,6  

Financiële kosten -16,7  -14,8  -  -2,0  
Belastingen -22,8  -24,5  -0,2  1,9  

Nettoresultaat 85,7  99,0  -9,6  -3,7  
waarvan minderheidsbelangen 4,3  4,2  -0,1  0,1  
waarvan aandeel van de Groep 81,5  94,8  -9,6  -3,8  

H2 2014

Bedrijfsresultaat 110,4  120,3  -11,4  1,5  
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa 9,4  -  9,4  -  

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 13,6  15,1  -0,8  -0,6  

EBIT 124,0  135,3  -12,2  0,9  

Financiële kosten -8,0  -10,3  -1,5  3,9  
Belastingen -23,7  -23,5  1,6  -1,7  

Nettoresultaat 92,4  101,5  -12,1  3,0  
waarvan minderheidsbelangen 3,2  3,2  0,2  -0,2  
waarvan aandeel van de Groep 89,1  98,3  -12,4  3,2  

H1 2015

Bedrijfsresultaat 129,8  162,4  -29,0  -3,6  
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa 0,2  -0,3  0,5  -  

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 8,1  8,7  -0,8  0,2  

EBIT 137,9  171,1  -29,8  -3,4  

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

Nettoresultaat 93,6  134,3  -25,5  -15,1  
waarvan minderheidsbelangen 3,5  3,7  -0,2  -  
waarvan aandeel van de Groep 90,1  130,6  -25,3  -15,1  
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De niet-recurrente zaken hadden een negatieve impact op EBIT ten belope van € 30 miljoen. 
Herstructureringskosten bedroegen € 15 miljoen en zijn voornamelijk verbonden met de kostenbesparende 
maatregelen in Technical Materials. Daarbovenop werden ook enkele wijzigingen aangebracht in de 
productieconfiguratie bij Electro-Optic Materials en Platinum Engineered Materials. Waardeverminderingen op 
metaalvoorraden die permanent in gebruik zijn hadden een negatieve impact van € 6 miljoen. Dit is uitsluitend te 
wijten aan de lagere koersen van bepaalde metalen. Andere niet-recurrente uitgaven waren onder andere gelinkt 
aan de sluiting van een zinkoxide productiefaciliteit in Goa, India. Deze activiteit situeert zich in de business unit 
Zinc Chemicals. Een aanpassing naar reële waarde werd genomen gelinkt aan de acquisitie van Todini. De impact 
van deze niet-recurrente uitgaven loopt op tot € 25 miljoen op het netto resultaat toebehorend aan de groep. 

IAS 39 effect had een negatieve impact op het operationele resultaat van € 3 miljoen en van € 15 miljoen op het 
netto resultaat toebehorend aan de Groep. Dit bedrag heeft te maken met tijdsverschillen in het boeken van 
opbrengsten die vooral op transactionele en structurele metalen en deviezen indekkingen betrekking hebben. Alle 
IAS 39 effecten hebben inherent geen impact op kasstromen. 

Toelichting 5:  Op aandelen gebaseerde vergoedingen 

In de resultatenrekening werd een kost van € 4,7 miljoen opgenomen die te maken heeft met de aandelenopties 
en aandelen die in 2015 aan de hogere kaderleden van de groep werden toegekend. 

Toelichting 6:  Financiële instrumenten 

De wijzigingen van de kasstroomafdekkingsreserve van € 4,0 miljoen bestaat uit € 6,1 miljoen op 
termijnovereenkomsten op goederen, € -2,6 miljoen op termijnovereenkomsten op deviezen en € 0,5 miljoen op 
interestovereenkomsten. Binnen de € 4.0 miljoen wijzigingen van de kasstroomafdekkingsreserve behoort € -
0.6 miljoen toe aan de stopgezette activiteiten. 

Toelichting 7:  Aandelen 

Het aantal aandelen op het einde van juni is 112.000.000.  

Van de 3.914.272 eigen aandelen in bezit op het einde van 2014 werden 33.400 aandelen gebruikt voor het vrije 
aandelenprogramma voor werknemers en werden 841.088 aandelen gebruikt voor de uitoefening van 
aandelenopties gedurende de periode. Op 30 juni 2015 bezat Umicore 3.039.784 eigen aandelen wat neerkomt 
op 2,71 % van het totale aantal in omloop zijnde aandelen op die datum. 

Toelichting 8:  IFRS ontwikkelingen 

Nieuwe standaarden, wijzigingen aan standaarden en interpretaties moeten in de eerste gepubliceerde verkorte 
tussentijdse geconsolideerde financiële staten aangenomen worden na hun ingangsdatum (of datum van vroege 
ingang). Er zijn geen nieuwe IFRS of IFRIC die voor het eerst ingevoerd moeten worden voor deze interim periode 
en die een materiële impact hebben op de Groep, behalve indien ze opgenomen worden in toelichting 2. 
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Toelichting 9:  Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen, boekhoudkundige 
inschattingen en beoordelingen en gebeurtenissen na 
balansdatum 

Sinds de publicatie van het vorige jaarverslag, is er één veranderingen in de voorwaardelijk vorderingen en 
verplichtingen. 

In maart 2014 heeft de Franse Mededingingsautoriteit een mededeling van punten van bezwaar uitgebracht met 
betrekking tot de handelspraktijken van Umicore’s business unit Building Products ten opzichte van haar 
distributeurs. Na het antwoord van Umicore, antwoordde de Franse Mededingingsautoriteit op haar beurt met een 
rapport in april 2015. Umicore betwist ten stelligste de beweringen geuit in de punten van bezwaar en het rapport, 
zowel op juridische als op feitelijke basis. In juni 2015 heeft Umicore de Mededingingsautoriteit een gedetailleerd 
antwoord verstrekt met tal van elementen ter ondersteuning van de standpunten van het bedrijf. Met verwijzing 
naar de bestaande jurisprudentie van de Europese Commissie en het Bundeskartellamt, betwist Umicore onder 
meer de nauwe marktdefinitie van de Franse Autoriteit en bijgevolg de bewering dat Umicore een dominante 
machtspositie op de relevante markt zou hebben. De volgende stap in het proces, is een hoorzitting voor de 
Franse mededingingsautoriteit. Het tijdstip van deze hoorzitting moet nog bepaald worden. 

Toelichting 10:  Stopgezette activiteiten 

Binnen het kader van Umicore’s herziening van de activiteitenportefeuille werd een proces opgestart om de Zinc 
Chemicals en Building Products business units voor te bereiden op een toekomst buiten de Umicore Groep. Beide 
business units hebben hun winstgevendheid verbeterd en staan voldoende sterk om hun activiteiten verder te 
ontwikkelen in een omgeving die specifiek aansluit bij hun respectievelijke producten, diensten en toepassingen. 

Het management heeft onderzocht of aan bepaalde criteria werd voldaan om beide activiteiten als stopgezette 
bedrijfsactiviteiten weer te geven. Aan deze criteria-werd voldaan in juni 2015. Op basis van deze analyse is 
besloten om beide business units te presenteren als stopgezette bedrijfsactiviteiten vanaf 30 juni 2015. Dit werd 
reeds zo gecommuniceerd op 3 juni 2015. Dit werd gecombineerd met de aankondiging van de nieuwe 
vereenvoudigde rapporteringsstructuur. Deze vereenvoudigde structuur bevat drie segmenten welke in lijn liggen 
met de strategische prioriteiten van de Groep. Bijgevolg worden Zinc Chemicals en Building Products niet langer 
ondergebracht binnen een segment maar worden ze afzonderlijk getoond als stopgezette activiteiten in 
segmentrapportering. 

Als gevolg hiervan worden de stopgezette bedrijfsactiviteiten weergegeven in een post op de balans en word 
deze hieronder verder toegelicht. Dit gebeurt zonder enige aanpassing in overeenstemming met IFRS 5 en met 
eliminatie van balansposities tussen de voortgezette en stopgezette bedrijfsactiviteiten. Er werden geen 
aanpassingen gemaakt waarbij de netto boekwaarde van de stopgezette activiteiten vergeleken worden met de 
werkelijke waarde minus de verkoopkosten. 
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Aktiva en passiva van de stopgezette activiteiten 30 / 06
(in miljoen €) 2015

Vaste activa 146,9  
Materiële vaste activa 106,2  
Deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 23,9  
Overige vaste activa 16,9  

Vlottende activa 328,6  
Voorraden 135,8  
Handels- en overige vorderingen 120,3  
Kas en kasequivalenten 68,5  
Overige vlottende activa 4,0  

Totaal der activa 475,5  

Schulden op meer dan één jaar 46,8  
Voorzieningen voor personeelsvoordelen 38,1  
Overige schulden op meer dan één jaar 8,7  

Schulden op ten hoogste één jaar 210,9  
Financiële schulden 8,5  
Handels- en overige schulden 197,5  
Overige schulden op ten hoogste één jaar 4,8  

Totaal der passiva 257,7  

 

De analyse van de resultaten van de stopgezette bedrijfsactiviteiten en de kasstromen worden hieronder 
weergegeven. Deze bevatten een aanpassing van de voorgaande perioden in overeenstemming met IFRS 5: 

Verkorte resultatenrekening van de stopgezette 
activiteiten H1 H2 H1
(in miljoen €) 2014 2014 2015

Bedrijfsopbrengsten 348,0  365,0  396,3  
Bedrijfskosten -334,9  -360,0  -389,5  
Bedrijfsresultaat 13,1  5,1  6,8  

Netto financiële kosten -0,9  -2,2  -0,3  
1,3  0,2  1,1  

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting 13,5  3,0  7,6  

Belastingen op het resultaat -0,9  -1,3  -  

Resultaat van de periode 12,7  1,8  7,6  

(in € / aandeel)

Totale winst per aandeel, basisberekening uit stopgezette activiteiten 0,12  0,02  0,07  
0,12  0,02  0,07  

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen

Winst per aandeel na verwatering uit stopgezette activiteiten
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Verkorte kasstromentabel van de stopgezette activiteiten H1 H2 H1
(in miljoen €) 2014 2014 2015

-1,7  6,5  103,8  
-8,5  -12,4  -12,5  
3,3  -1,8  2,5  

Invloed van de wisselkoers 0,7  -1,8  -2,2  
Toename / Afname van de kas- en kasequivalenten -6,2  -9,4  91,5  

-7,5  -13,6  -23,1  
-13,6  -23,1  68,5  

Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar 
Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar

Netto operationele kasstromen
Toename / Afname van de investeringsthesaurie
Toename / Afname van de financieringsthesaurie

 
In overeenstemming met de boekhoudnormen worden de transacties binnen de groep tussen de voortgezette en 
stopgezette activiteiten niet geëlimineerd 

Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten 

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

Glossarium 

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

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

Investor Relations 

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

Media Relations 

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

Financiële kalender 

1 september 2015 Datum dat aandeel zonder interim-dividend verhandeld wordt 

2 september 2015 Registratiedatum voor interim-dividend 

2 september 2015 Capital Markets Day – Andaz Liverpool Street Hotel, Londen, VK 

3 september 2015 Datum betaling interim-dividend 

22 oktober 2015 2015 Q3 kwartaalupdate 

26 april 2016 2016 Q1 kwartaalupdate 

26 april 2016 Aandeelhoudersvergadering 

Umicore profiel 

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

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

De Umicore Groep beschikt over industriële sites op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd 
klantenbestand. De Groep boekte in de eerste helft van 2015 een omzet van € 5,4 miljard (inkomsten van € 1,3 
miljard, metaal niet inbegrepen) en stelt iets meer dan 14.100 mensen in dienst. 

 

Een telefoonconferentie met presentatie zal plaatsvinden om 09:30 CET in Brussel. Meer informatie: 
http://www.umicore.com/nl/investors/news-results/press-releases/20150717CalendarHYR2015NL/ 

http://www.umicore.com/nl/investors/news-results/press-releases/20150717CalendarHYR2015NL/
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