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JAARRESULTATEN 2015 
 

Hoofdlijnen 
 

De inkomsten noteerden een flinke stijging van 11% tegenover 2014. De sterke groei in Catalysis en Energy 
& Surface Technologies compenseerde ruimschoots de impact van de lagere metaalprijzen op de 
recyclageactiviteiten. De inkomstengroei, deels te danken aan de hogere bijdrage van de recente groei-
investeringen, was de belangrijkste drijfveer van de stijging van de recurrente EBIT (+21%). 
• Inkomsten:  2,6 miljard (+11%) 
• Recurrente EBITDA: € 505 miljoen (+14%) 
• Recurrente EBIT: € 330 miljoen (+21%) 
• ROCE: 13,7% (tegenover 12,2% in 2014) 
• Recurrente nettowinst (aandeel Groep): € 246 miljoen (+27%) 
• Recurrente winst per aandeel: € 2,27 (+27%) 
• Nettoschuld: € 321 miljoen stemt overeen met een schuldgraad van 15,3% 
De niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van € 63 miljoen op de nettowinst en hadden 
voornamelijk betrekking op herstructureringsmaatregelen en waardeverminderingen op permanent vaste 
metaalvoorraden.  
De groei-investeringen verlopen volgens schema of liggen voor op schema en de investeringen bedroegen 
€ 240 miljoen. In Recycling werden met succes belangrijke investeringen gedaan in het kader van het 
programma om de capaciteit van de fabriek van Hoboken met 40% op te trekken.  
Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 26 april 2016 zal de Raad van Bestuur een bruto jaarlijks dividend 
van € 1,20 per aandeel voorstellen. Daarvan werd reeds € 0,50 als interim-dividend in september 2015 
uitgekeerd. 
 

Vooruitzichten 
 

Umicore verwacht aanzienlijk hogere volumes in haar strategische groeiplatformen rond schone mobiliteit en 
recyclage in 2016. De verkopen van uitstootkatalysatoren zullen naar verwachting stijgen dankzij de 
aantrekkende vraag voor zowel lichte voertuigen als zware dieselvoertuigen, terwijl de versnellende trend naar 
elektrificatie van het wagenpark de verkopen van materialen voor herlaadbare batterijen ten goede zou moeten 
komen. De verwerkte volumes in de recyclagefabriek in Hoboken zouden ook moeten stijgen na de voltooiing 
van de belangrijke investeringen in 2015. 
Metaalprijzen zijn vandaag lager dan het gemiddelde van vorig jaar. Gezien de hoge mate van marktvolatiliteit 
is het te vroeg om in te schatten welke impact metaalprijzen kunnen hebben op de verwachte voordelen van 
de sterke volumegroei. 
 

Opmerking: In overeenstemming met IFRS 5 werden in de tweede helft van 2015 geen afschrijvingen opgenomen voor de stopgezette 
activiteiten. Alle vergelijkingen worden gemaakt met 2014, tenzij anders vermeld. Alle indicatoren van de Groep omvatten de stopgezette 
activiteiten. 
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Kerncijfers H2 H2   
(in miljoen €) 2014 2015 2014 2015 
          Omzet* 4.473,1 5.000,4 8.828,5 10.441,9 
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 1.165,4 1.293,4 2.366,5 2.629,0 
          Recurrente EBITDA 221,0 244,7 442,2 504,7 
          Recurrente EBIT 135,3 159,2 273,7 330,3 
   waarvan geassocieerde ondernemingen 15,1 5,6 28,3 14,3 
Niet-recurrente EBIT (12,2) (45,1) (21,6) (74,9) 
IAS 39 effect op EBIT 0,9 0,7 (2,7) (2,7) 
Totale EBIT 124,0 114,8 249,3 252,7 
Recurrente operationele marge 10,3% 11,9% 10,4% 12,0% 
          Gemiddelde gewogen nettorente 1,92% 1,55% 1,56% 1,54% 
Recurrente belastingsgraad 21,39% 18,61% 21,81% 21,41% 
          Recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep 98,3 115,4 193,1 246,0 
Nettoresultaat, aandeel van de Groep 89,1 79,1 170,6 169,2 
          Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 69,5 71,5 143,3 144,5 
Investeringen 130,2 140,3 202,4 240,3 
          Netto toename/afname van de kasstromen vóór 
financieringsoperaties 21,3 74,6 139,9 119,0 
Totaal der activa, einde periode 3.851,4 4.030,1 3.851,4 4.030,1 
Eigen vermogen van de Groep, einde periode 1.704,6 1.731,6 1.704,6 1.731,6 
Geconsolideerde netto financiële schuld, einde 
periode 298,3 321,3 298,3 321,3 
Schuldratio, einde periode 14,6% 15,3% 14,6% 15,3% 
Gemiddelde nettoschuld / recurrente EBITDA 56,6% 64,9% 51,9% 61,8% 
          Aangewend kapitaal, einde periode 2.335,3 2.414,5 2.335,3 2.414,5 
Aangewend kapitaal, gemiddelde 2.265,5 2.422,0 2.238,7 2.402,2 
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 11,9% 13,1% 12,2% 13,7% 
          Personeelsbestand, einde periode (volledig 
geconsolideerde ondernemingen) 10.368 10.429 10.368 10.429 
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 3.706 3.301 3.706 3.301 
Frequentiegraad van arbeidsongevallen 1,77 2,63 2,16 2,66 
Ernstgraad van arbeidsongevallen 0,08 0,09 0,94 0,12 
          * inclusief de eliminatie van transacties tussen voortgezette en stopgezette activiteiten 
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Kerncijfers per aandeel H2 H2   
(in €/aandeel) 2014 2015 2014 2015 
          Totaal aantal uitgegeven aandelen, einde 
periode 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 
   waarvan uitstaande aandelen 108.085.728 108.072.466 108.085.728 108.072.466 
   waarvan aandelen in eigen bezit 3.914.272 3.927.534 3.914.272 3.927.534 
     Gemiddeld aantal uitstaande aandelen     
   basisberekening 106.944.319 108.363.976 108.062.085 108.445.128 
   na verwateringseffect 107.334.060 108.846.092 108.451.847 108.927.245 
          Recurrente winst per aandeel 0,92 1,07 1,79 2,27 
Winst per aandeel volgens basisberekening 0,83 0,73 1,58 1,56 
Winst per aandeel na verwateringseffect 0,83 0,73 1,57 1,55 
          Dividend 0,50 0,70 1,00 1,20 
          Netto toename/afname van de kasstromen vóór 
financieringsoperaties, basisberekening 0,21 0,69 1,29 1,10 
          Totaal der activa, einde periode 35,63 37,29 35,63 37,29 
Eigen vermogen van de Groep, einde periode 15,77 16,02 15,77 16,02 
      

Opsplitsing per segment 

Inkomsten 
(metaal niet inbegrepen) 

EBIT 
(recurrente) 

Aangewend kapitaal 
(gemiddelde) 

   

CA = Catalysis, E&ST = Energy & Surface Technologies, RE = Recycling 
Exclusief Corporate 
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Catalysis 
 
Catalysis kerncijfers H2 H2   
(in miljoen €) 2014 2015 2014 2015 
          Totale omzet 1.101,2 1.345,6 2.181,3 2.749,3 
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 450,0 544,6 917,1 1.093,7 
          Recurrente EBITDA 61,9 87,4 124,9 172,3 
          Recurrente EBIT 41,1 62,9 82,6 124,2 
   waarvan geassocieerde ondernemingen 4,0 3,7 7,0 8,8 
Totale EBIT 39,4 60,1 79,9 115,9 
Recurrente operationele marge 8,3% 10,9% 8,2% 10,6% 
          Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 40,6 45,6 83,2 91,1 
Investeringen 35,2 45,3 59,8 78,8 
          Aangewend kapitaal, einde periode 851,4 968,2 851,4 968,2 
Aangewend kapitaal, gemiddelde 821,8 958,8 811,4 929,6 
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 10,0% 13,1% 10,2% 13,4% 
          Personeelsbestand, einde periode (volledig 
geconsolideerde ondernemingen) 2.290 2.443 2.290 2.443 
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 167 168 167 168 
      

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten en winst voor Catalysis stegen respectievelijk met 19% en 50% door sterke groei van 
Automotive Catalysts en, in mindere mate, groei van de kleinere business unit Precious Metals Chemistry. 

Er wordt verwacht dat de inkomsten in 2016 verder zullen toenemen door de volumestijging en een gunstige 
mix voor katalysatoren voor personenwagens en de grotere verkoop van katalysatoren voor zware 
dieselvoertuigen in Europa en Azië. 

Overzicht van de activiteiten in 2015 

De inkomsten en de winst voor Automotive Catalysts stegen sterk tegenover het voorgaande jaar, een 
gevolg van de grote vraag en een gunstigere productmix in toepassingen voor lichte voertuigen. De stijgende 
verkoop van katalysatoren voor zware dieselvoertuigen in Europa en Azië droeg verder bij tot de positieve 
evolutie. 

De globale markt van lichte voertuigen vertoonde een matige groei van 1%. Het herstel in Europa en de 
aanhoudende groei in Noord-Amerika en China werden in belangrijke mate getemperd door de terugval op de 
Japanse en de Zuid-Amerikaanse automarkten. De verkoopvolumes en de inkomsten van Umicore deden het 
een stuk beter dan automarkt, zowel globaal als in de afzonderlijke regio’s. 
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In Europa gingen de volumes en inkomsten van Umicore aanzienlijk omhoog en groeiden sneller dan de 
autoproductie, waar een stijging van 3,3% te noteren viel. Het aandeel van katalysatoren voor dieselvoertuigen 
in de verkoopmix steeg ten gevolge van de invoering van platformen die aan Euro 6b voldoen. Ook de 
verkoopvolumes van katalysatoren voor benzinevoertuigen kenden een stijging, dankzij het succes van de 
platformen die in het begin van 2015 werden ingevoerd. De productie in de nieuwe fabriek van Umicore in 
Polen ging van start in het derde kwartaal van 2015, eerder dan oorspronkelijk gepland, en wordt opgevoerd. 

In Noord-Amerika lag de groei van Umicore een stuk hoger dan die van de automarkt, die met 2,7% toenam, 
dankzij een gunstig platform en klantenmix. In Zuid-Amerika, waar de autoproductie opnieuw drastisch daalde, 
slaagde Umicore erin om haar inkomsten te verhogen dankzij de succesvolle lancering van nieuwe platformen. 

Umicore deed het beter dan de Chinese automarkt dankzij een goede platformmix en een sterke positie bij 
internationale autobouwers. De autoproductie in China groeide 3%, met dank aan de opleving in het vierde 
kwartaal na de beslissing van de regering om de verkoopbelasting voor voertuigen met een kleine motor te 
verlagen. De gunstige productmix in Zuid-Korea, waar de markt zich licht herstelde, had een positief effect op 
de inkomsten van Umicore. De bouw van het technologieontwikkelingscentrum in Incheon City werd voltooid 
en de oplevering ervan is begonnen. Umicore verhoogde opnieuw haar aanwezigheid bij Japanse 
wagenfabrikanten wereldwijd. In Indië groeide de automarkt sterk en Umicore is er de productie van 
katalysatoren voor personenwagens in haar nieuwe productievestiging bij Pune aan het opdrijven. De bouw 
van de nieuwe katalysatorenfabriek in Thailand gaat vooruit. De oplevering ligt op schema en is voorzien voor 
het derde kwartaal van 2016. 

De inkomsten voor Precious Metals Chemistry stegen sterk tegenover het voorgaande jaar. Dit was 
hoofdzakelijk te danken aan de grotere vraag van de automobielindustrie naar precursoren voor katalytische 
toepassingen, in het bijzonder in Europa. De verkoop van API's (Active Pharmaceutical Ingredients) groeide 
verder dankzij de nieuwe activiteiten op de Noord-Amerikaanse en de Europese markten, evenals in Azië en 
Oceanië. Ook de bestellingen voor organische samenstellingen namen toe, in de eerste plaats door de 
stijgende verkoop van materialen voor gebruik in life science toepassingen. 
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Energy & Surface Technologies 
 
Energy & Surface Technologies 
kerncijfers H2 H2   
(in miljoen €) 2014 2015 2014 2015 
          Totale omzet 600,3 718,6 1.191,6 1.475,1 
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen)* 242,3 289,1 487,7 586,9 
          Recurrente EBITDA 45,6 51,9 90,4 112,6 
          Recurrente EBIT 26,7 30,3 54,1 70,2 
   waarvan geassocieerde ondernemingen 2,8 (2,9) 4,7 (3,5) 
Totale EBIT 30,5 10,9 53,4 37,3 
Recurrente operationele marge 9,9% 11,5% 10,1% 12,6% 
          Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 9,1 10,2 19,9 20,3 
Investeringen 33,3 24,2 46,6 42,5 
          Aangewend kapitaal, einde periode 618,6 633,4 618,6 633,4 
Aangewend kapitaal, gemiddelde 564,7 643,7 535,8 640,0 
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 9,5% 9,4% 10,1% 11,0% 
          Personeelsbestand, einde periode (volledig 
geconsolideerde ondernemingen) 2.181 2.258 2.181 2.258 
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 930 936 930 936 
          * Omvat een herziening van de definitie van de inkomsten voor de distributieactiviteiten in Cobalt & Specialty Materials. 
De inkomsten voor 2014 werden volgens dezelfde methodologie aangepast om de vergelijking mogelijk te maken. 

 

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten en de winst voor Energy & Surface Technologies stegen respectievelijk met 20% en 30%, 
hoofdzakelijk met dank aan de sterke volumegroei in Rechargeable Battery Materials en de hogere inkomsten 
in Cobalt & Specialty Materials. De impact van hogere inkomsten op de winst werd gedeeltelijk tenietgedaan 
door de negatieve impact van de lagere nikkel- en kobaltprijzen in Cobalt & Specialty Materials, in het bijzonder 
in de tweede helft van het jaar. De segmentresultaten omvatten de kosten gerelateerd aan het geschil bij de 
Amerikaans International Trade Commission (ITC) dat momenteel aan de gang is. 

Er wordt verwacht dat de inkomsten in 2016 zullen toenemen, in de eerste plaats dankzij de volumegroei in 
Rechargeable Battery Materials, in het bijzonder voor toepassingen in de autosector. 

Overzicht van de activiteiten in 2015 

De markt van Li-ionbatterijen zette de sterke groei verder en Umicore’s verkoopvolumes en inkomsten voor 
Rechargeable Battery Materials stegen aanzienlijk tegenover het voorgaande jaar. 

De globale leveringen van hoogwaardige draagbare toestellen bleven sterk in 2015, hoewel tegen het einde 
van het jaar de eerste tekenen van stagnatie opdoken, wat over de hele toeleveringsketen tot aanpassingen 
in de voorraden leidde. Umicore behield haar sterke positie binnen dit marktsegment dankzij haar brede 
klantenbestand en haar eigen aanbod van High Energy LCO (lithium kobaltiet) producten. 
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De vraag naar Li-ion kathodematerialen, gebruikt in het transportsegment, kreeg een flinke duw in de rug door 
het toenemende aantal elektrisch aangedreven voertuigen. Dit was in het bijzonder het geval in China, waar 
de overheid de verkoop van elektrisch aangedreven voertuigen ondersteunt. Bovendien beschikken de nieuwe 
modellen die op de markt komen doorgaans over een grotere batterij om te beantwoorden aan de marktvraag 
naar een groter rijbereik. Dankzij haar gediversifieerd klantenbestand kon Umicore genieten van deze trends 
in het transportsegment en een sterke groei optekenen in de vraag naar haar ruime aanbod van NMC (nikkel 
mangaan kobalt)- kathodematerialen. De inspanningen op het gebied van productkwalificatieschema’s werden 
onverminderd voortgezet, wat leidde tot een succesvolle kwalificatie voor nieuwe platformen die de komende 
jaren gelanceerd zullen worden en die alle niveaus van elektrificatie dekken (EV, pHEV en HEV).  

De capaciteitsuitbreidingen in Zuid-Korea werden zoals gepland in het vierde kwartaal afgerond. De huidige 
investeringen ter uitbreiding in China zullen in 2016 opstarten. Nieuwe projecten voor capaciteitsuitbreidingen 
in beide landen worden voorbereid. Ze zullen in de loop van 2016 van start gaan om een antwoord te bieden 
op de verwachte sterke stijging van de vraag in 2017. 

De inkomsten voor Cobalt & Specialty Materials namen toe in vergelijking met het voorgaande jaar. Het is 
het resultaat van de bijdrage van de in 2014 overgenomen activiteiten en de stijgende verkoopvolumes in 
verschillende productgroepen. De winst ondervond echter een negatieve impact van de lagere nikkel- en 
kobaltprijzen en de competitieve prijzendruk in bepaalde eindmarkten. 

De stijging van de inkomsten in producten voor keramische en chemische toepassingen was te danken aan 
de bijdrage van de Europese distributieactiviteiten die eind 2014 werden overgenomen. Daarnaast 
weerspiegelde de groei ook de grote vraag naar metaalcarboxylaten, gebruikt in diverse katalytische 
toepassingen, en grotere bestellingen voor nikkelsulfaat, gebruikt als precursor voor kathoden.  

Ook de bijdrage van de raffinage van kobalt en nikkel aan de inkomsten ging omhoog. Een sleutelfactor in 
deze groei was de overname van CP Chemicals in het derde kwartaal van 2014, wat de volumes van kobalt- 
en nikkelraffinage deed stijgen. In de fabriek van Olen, België, werden hogere raffinageniveaus geregistreerd. 

De inkomsten en verkoopvolumes voor materialen voor werktuigen bleven grotendeels stabiel op een 
nochtans bijzonder competitieve markt. 

De inkomsten voor Electroplating namen toe tegenover het voorgaande jaar, hoofdzakelijk dankzij de 
stijgende vraag naar rodium-, zilver- en goudproducten, gebruikt in decoratieve toepassingen en toepassingen 
ter voorkoming van het aanslaan van metaaloppervlakken. Dit was zowel het geval in Azië als in Europa. Ook 
de verkoop van materialen voor antislijtagetoepassingen ging erop vooruit. De verkoop van materialen voor 
gebruik in de elektronicasector daarentegen daalde wegens de beperktere vraag van klanten in Azië, hoewel 
sommige subsegmenten, zoals materiaal voor reflecterende coatings in LED’s, het goed deden.  

De inkomsten voor Electro-Optic Materials stegen aanzienlijk als gevolg van de hogere bijdrage van de 
recyclage- en raffinageactiviteiten en hogere verkoopvolumes in de diverse productgroepen. De verkoop van 
substraten voor fotovoltaïsche ruimtevaarttoepassingen ging er goed op vooruit en de business unit 
verstevigde met succes zijn positie in dat segment door een uitbreiding van zijn productenaanbod. De 
inkomsten voor optische infraroodtoepassingen stegen dankzij de snel groeiende vraag naar afgewerkte 
optische producten. De hogere verkoopvolumes van chemicaliën met een hoge zuiverheidsgraad voor gebruik 
in glasvezels droegen verder bij tot de positieve evolutie van de inkomsten.  
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Thin Film Products registreerde hogere inkomsten dan het voorgaande jaar, hoofdzakelijk dankzij de 
stijgende vraag, in het bijzonder in China, naar Umicore’s roterende ITO (indium tin oxide)- targets, gebruikt 
in het segment van beeldschermen. De inkomsten uit producten voor de micro-elektronicasector namen toe 
ten gevolge van de stijgende vraag in Europa en Azië. De bouw van de fabriek in China voor de productie en 
recyclage van ITO-targets zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 opgeleverd worden. 
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Recycling 
 
Recycling kerncijfers H2 H2   
(in miljoen €) 2014 2015 2014 2015 
          Totale omzet 2.711,7 2.950,6 5.326,2 6.252,1 
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 335,8 320,1 678,4 662,9 
          Recurrente EBITDA 106,8 97,6 208,7 204,3 
          Recurrente EBIT 76,2 64,5 148,6 141,5 
Totale EBIT 73,1 66,8 141,2 132,5 
Recurrente operationele marge 22,7% 20,2% 21,9% 21,3% 
          Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 11,6 10,9 24,3 21,2 
Investeringen 42,6 51,4 63,8 83,0 
          Aangewend kapitaal, einde periode 411,7 465,9 411,7 465,9 
Aangewend kapitaal, gemiddelde 445,4 473,8 472,6 460,2 
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 34,2% 27,2% 31,4% 30,7% 
          Personeelsbestand, einde periode (volledig 
geconsolideerde ondernemingen) 3.302 3.211 3.302 3.211 
      

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten en de winst voor Recycling daalden respectievelijk met 2% en 5% en weerspiegelden de impact 
van de lagere metaalprijzen en de kleinere vraag in bepaalde eindmarkten van de business units Platinum 
Engineered Materials en Technical Materials.  

De bevoorrading in Precious Metals Refining blijft gunstig en als gevolg van de verhoogde doorvoer in de 
fabriek van Hoboken zouden de verwerkte volumes groter moeten zijn dan in 2015. 

Overzicht van de activiteiten in 2015 

De inkomsten voor Precious Metals Refining bleven stabiel tegenover het voorgaande jaar, ondanks de 
dalende metaalprijzen. Een verbeterde aanvoermix, zowel voor industriële bijproducten als voor materialen op 
het einde van hun levensduur, kon het effect van de lagere metaalprijzen op de inkomsten compenseren. 
Zoals verwacht waren de verwerkte volumes vrijwel identiek met die van het voorgaande jaar. In het vierde 
kwartaal steeg de doorvoer dankzij de uitbreidingsinvesteringen in de Hoboken fabriek. Die hogere doorvoer 
maakte het mogelijk om het volumeverlies, veroorzaakt door de twee lange stilstanden voor de uitvoering van 
de investeringswerken, goed te maken. 

De aanvoer van materiaal was goed in alle segmenten, zowel in termen van volumes als van kwaliteit. De 
aanvoer van materialen op het einde van hun levensduur was van een hogere complexiteit. In het segment 
van de industriële bijproducten werden meer PGM-rijk materiaal en complexe residuen ontvangen uit de non-
ferro metaalmijnen- en smeltindustrieën. 
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De prijzen op de metaalmarkten waren ongunstig: de prijzen van de meeste metalen daalden in de tweede 
helft van het jaar en de vraag naar bepaalde speciale metalen was extreem laag. Umicore beperkte de impact 
van de daling van de spotprijzen van edele metalen door vooraf vastgelegde prijzen. De prijzen voor speciale 
metalen daarentegen kunnen niet worden ingedekt en hadden een aanzienlijke impact op de winst, vooral in 
de tweede helft van het jaar. 

Het programma voor de capaciteitsuitbreiding van Hoboken verloopt zoals gepland. In de loop van het jaar 
werden twee grote investeringen met succes uitgevoerd, wat resulteerde in een hogere doorvoer. In 2016 
zullen verdere investeringen plaatsvinden in ondersteunende diensten waarvoor geen uitgebreide stilstand 
verwacht wordt.  

De inkomsten voor Jewellery & Industrial Metals daalden wegens een lagere bijdrage van de 
recyclageactiviteit. Hoewel de raffinagevolumes stegen dankzij de hogere beschikbaarheid van 
zilverhoudende residuen, werd dit voordeel volledig tenietgedaan door de daling van de metaalprijzen. De 
inkomsten van de productactiviteiten gingen omhoog dankzij de grotere vraag naar investeringsproducten en 
in het bijzonder de grote vraag naar zilveren munten vanwege Europese en Noord-Amerikaanse 
muntproducenten.  

De inkomsten voor Platinum Engineered Materials daalden tegenover het voorgaande jaar. De bestellingen 
voor platina-uitrusting voor de productie van glas bleven beperkt doordat de glasproducenten hun platina-
uitrusting langer gebruiken, in het bijzonder in het beeldschermensegment. Ook de verkoopvolumes voor 
platinagaas, gebruikt in de meststoffenindustrie, kenden een terugval. De business unit verminderde zijn 
kostenbasis in 2015 en voert nog verdere kostenaanpassingen door.  

Precious Metals Management kende een stijging in de leveringen van fysiek metaal. De vraag naar PGM's 
ging omhoog dankzij toegenomen bestellingen van de automobielindustrie. De verkoopvolumes voor 
goudstaven lagen iets hoger omdat de vraag van de investeerders zich in de tweede helft van het jaar 
herpakte. De bijdrage van de trading activiteit bleef stabiel in vergelijking met het voorgaande jaar. 

De inkomsten voor Technical Materials lagen lager dan in het voorgaande jaar en weerspiegelden de lagere 
verkoopvolumes in de verschillende productgroepen. In Europa bleef de druk van de substitutie en de 
miniaturisering aanhouden en de vraag in Brazilië werd aanzienlijk getroffen door de inventarisaanpassingen 
van de klanten in het vierde kwartaal. De eerste impact van de maatregelen die in 2015 genomen werden om 
kosten te verminderen, werd voelbaar naar het einde van de periode. 
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Corporate 
 
Corporate kerncijfers H2 H2   
(in miljoen €) 2014 2015 2014 2015 
          Recurrente EBITDA (9,2) (11,6) (18,7) (24,0) 
          Recurrente EBIT (15,4) (18,0) (30,6) (36,6) 
   waarvan geassocieerde ondernemingen 8,2 5,2 15,4 8,4 
Totale EBIT (24,3) (34,7) (44,8) (52,6) 
          Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 6,4 3,5 12,6 9,0 
Investeringen 6,2 4,1 10,9 8,5 
          Aangewend kapitaal, einde periode 189,4 147,7 189,4 147,7 
Aangewend kapitaal, gemiddelde 174,1 154,5 169,1 164,9 
          Personeelsbestand, einde periode (volledig 
geconsolideerde ondernemingen) 1.090 1.000 1.090 1.000 
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 2.108 1.689 2.108 1.689 
      

Overzicht 

De totale corporate kosten bleven grotendeels op hetzelfde niveau als in 2014. 

De inkomsten en de winst voor Element Six Abrasives daalden aanzienlijk op jaarbasis door de uitdagende 
marktsituatie, in het bijzonder in de olie- en gasboring industrie en, in mindere mate, de kleinere vraag naar 
materialen voor de mijnbouwsector. De impact van de lagere inkomsten op de winst werd gedeeltelijk 
gecompenseerd door kostenverminderingen en herstructureringsprogramma’s in de hele organisatie. De 
eerder aangekondigde sluiting van de fabriek in Robertsfors, Zweden, werd afgerond en de activiteiten werden 
geconsolideerd in de vernieuwde fabrieken van Springs, Zuid-Afrika, en Shannon, Ierland. 

Het proces voor de verkoop van de business units Zinc Chemicals en Building Products en de evaluatie van 
strategische allianties in Thin Film Products gaat goed vooruit. Voor Electro-Optic Materials is er momenteel 
geen partnerschapsscenario met een aantrekkelijk potentieel om waarde te creëren. Daarom zal Umicore de 
business unit als een volwaardig onderdeel van de Groep blijven ontwikkelen. 

Onderzoek & Ontwikkeling 

De uitgaven voor O&O in de volledig geconsolideerde ondernemingen, inclusief stopgezette activiteiten, 
bedroegen € 145 miljoen, i.e. iets meer dan in 2014. De hogere uitgaven in Catalysis werden grotendeels 
gecompenseerd door de lagere uitgaven voor O&O in Recycling omdat de uitbreidingswerken in de vestiging 
van Hoboken naar de uitvoeringsfase overgingen. De uitgaven voor O&O bedroegen 5,5% van de inkomsten 
en de gekapitaliseerde ontwikkelingskosten vertegenwoordigden € 12 miljoen van het totale bedrag. 
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Personeel 

Het aantal werknemers in de volledig geconsolideerde ondernemingen, inclusief in stopgezette activiteiten, 
steeg van 10.368 op het einde van 2014 naar 10.429 op het einde van 2015. In Catalysis en Energy & Surface 
Technologies groeide het personeelsbestand als gevolg van de groei-investeringen. Het aantal werknemers 
in geassocieerde ondernemingen daalde met 405 (van 3.706 eind 2014 naar 3.301 eind 2015), grotendeels 
wegens de herstructurering in Element Six Abrasives.  

Er deden zich 47 ongevallen met werkverlet voor, tegenover 37 in 2014. Dat resulteerde in een 
frequentiegraad van 2,66 (ten opzichte van 2,16 in 2014) en een ernstgraad van 0,12 (ten opzichte van to 0,94 
in 2014). De grootste toename van het aantal ongevallen deed zich voor in het Recycling segment. 
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Stopgezette activiteiten 
 

Stopgezette activiteiten kerncijfers H2 H2   
(in miljoen €) 2014 2015 2014 2015 
          Totale omzet 362,4 349,5 709,0 744,7 
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 139,5 143,3 288,1 291,8 
          Recurrente EBITDA 16,0 19,5 36,9 39,6 
          Recurrente EBIT* 6,7 19,5 19,1 31,0 
   waarvan geassocieerde ondernemingen 0,1 (0,4) 1,3 0,7 
Totale EBIT 5,3 11,7 19,7 19,6 
Recurrente operationele marge 4,7% 13,9% 6,2% 10,4% 
          Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 1,8 1,2 3,4 3,0 
Investeringen 12,9 15,3 21,3 27,5 
          Aangewend kapitaal, einde periode 264,2 199,3 264,2 199,3 
Aangewend kapitaal, gemiddelde 259,4 191,4 251,2 207,6 
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 5,2% 20,3% 7,6% 14,9% 
          Personeelsbestand, einde periode (volledig 
geconsolideerde ondernemingen) 1.505 1.517 1.505 1.517 
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 501 508 501 508 
          * In overeenstemming met IFRS 5 werden in de tweede helft van 2015 geen afschrijvingen opgenomen voor 
de stopgezette activiteiten.  
 

Overzicht van de activiteiten in 2015 

De inkomsten en winst voor Building Products kenden een terugval op jaarbasis. De Europese bouwmarkt 
bleef slabakken, in het bijzonder in Frankrijk, de grootste markt voor de business unit. Op de niet-Europese 
markten leidde de lancering van meerdere projecten tot een stijging van de inkomsten, wat echter niet volstond 
om de lagere verkoopvolumes in Europa te compenseren. De productmix verbeterde enigszins, met een groter 
aandeel van producten met oppervlaktebehandeling die een hogere meerwaarde hebben. De productpremies 
hadden echter te lijden onder ernstige concurrentiedruk. Het invoeren van programma’s die de kosten 
aanzienlijk drukten en de productiviteit verbeterden, compenseerde in zekere mate de impact van de lagere 
inkomsten op de winst.  

De inkomsten en winst voor Zinc Chemicals waren aanzienlijk hoger dan het voorgaande jaar; alle 
productgroepen haalden hogere verkoopvolumes. De business unit profiteerde van een hogere toelevering 
van zinkbevattende residuen van de galvanisatie-industrie in vergelijking met 2014. De verbeterde inputmix 
kon de impact van de dalende zinkprijs in de tweede helft van het jaar ruimschoots compenseren, wat tot 
hogere recyclagemarges leidde. 
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De inkomstengroei was in de eerste plaats te danken aan een stijging van de verkoop van fijne zinkpoeders 
voor roestwerende verf, waarnaar in China een grote vraag was voor infrastructuurprojecten. Ook de vraag 
naar zinkoxiden steeg, in het bijzonder in het segment van dierenvoeders. De inkomstengroei werd verder 
ondersteund door een toename van de bestellingen voor zinkpoeders voor primaire batterijen, vooral in China, 
waar de business unit zijn marktaandeel verhoogde.  

In het vierde kwartaal werd de nieuwe, ultramoderne fabriek voor de productie van hoogwaardige zinkpoeders 
en de recyclage van zinkresiduen in Changsha, China, opgeleverd en de productie wordt opgedreven. Voor 
2016 staan nieuwe investeringen in de capaciteitsuitbreiding voor Changsha op de planning. 
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Financieel overzicht 

Niet-recurrente elementen en IAS 39 

De niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van € 75 miljoen op de EBIT. De grootste post, 
€ 26 miljoen, bestond uit waardeverminderingen op permanent vaste metaalvoorraden in verschillende 
business units als gevolg van lagere metaalprijzen. Herstructureringskosten bedroegen € 23 miljoen en 
hadden betrekking op kostenbesparende maatregelen en aanpassingen aan de productie in bepaalde 
business units zoals Technical Materials, evenals in de Element Six Abrasives joint venture. Er werden ook 
milieuvoorzieningen, verbonden aan de sanering van historische vervuiling, voor € 11 miljoen geboekt. Andere 
niet-recurrente kosten hadden onder andere betrekking op de bijzondere waardevermindering geboekt op de 
participatie van Umicore in Nyrstar. De boekwaarde van deze participatie werd aangepast, in 
overeenstemming met IFRS, aan de slotkoers van Nyrstar op 31 december 2015 (€ 1,60). De impact van de 
niet-recurrente kosten op het nettoresultaat (aandeel van de Groep) bedroeg € 63 miljoen. 

De IAS 39 boekhoudkundige regels hadden een negatief effect van € 3 miljoen op de EBIT en € 14 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 kosten bedroegen € 10 miljoen, waarbij een positief wisselkoersresultaat de hogere 
interestkosten ruimschoots compenseerde. De gemiddelde gewogen nettorente bleef stabiel en bedroeg 
1,54%. 

De recurrente belastingen voor de periode bedroegen € 66 miljoen. De recurrente effectieve belastingsvoet 
voor de periode bedroeg 21,4%, in vergelijking met 21,8% in 2014 

Kasstromen 

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 432 miljoen. Deze omvatte een stijging van het werkkapitaal 
van € 43 miljoen door de groei van de activiteiten in de verschillende business groups. De stijging werd deels 
gecompenseerd door een daling van het werkkapitaal in de stopgezette activiteiten.  

De investeringen bedroegen € 240 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 het jaar. In Catalysis hadden de investeringen 
voornamelijk betrekking op de bouw van de fabrieken in Polen en Thailand, evenals de bouw van Ordeg’s 
nieuw technologieontwikkelingscentrum in Zuid-Korea. In Energy & Surface Technologies waren de 
investeringen voornamelijk verbonden aan de doorlopende uitbreidingen van de productiecapaciteit voor 
Rechargeable Battery Materials in China en Zuid-Korea.  

Financiële schuld 

Op 31 december 2015 bedroeg de netto financiële schuld € 321 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 € 1.732 miljoen, resulterend in een netto schuldgraad (nettoschuld / 
nettoschuld + eigen vermogen) van 15,3%. De ratio nettoschuld tot recurrente EBITDA bedroeg 0,6x. 
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Dividend en aandelen 

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 26 april 2016 zal de Raad van Bestuur een bruto jaarlijks dividend 
van € 1,20 per aandeel voorstellen. Gezien het interim-dividend van € 0,50 per aandeel dat op 
3 september 2015 werd uitbetaald en onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders, zal op 
2 mei 2016 een bruto bedrag van € 0,70 per aandeel betaald worden. 

Umicore verwierf 920.000 eigen aandelen in 2015. Tijdens het jaar werden 873.338 aandelen gebruikt in het 
kader van uitgeoefende aandelenopties. Op 4 februari 2016 had Umicore 3.911.034 aandelen in eigen bezit, 
of 3,49% van de uitstaande aandelen van de Groep. 
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Nota van de commissaris omtrent de geconsolideerde financiële staten voor het jaar 
eindigend op 31 december 2015 

De commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Marc Daelman, 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 2015, het geconsolideerd overzicht 
van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, de geconsolideerde balans, de geconsolideerde staat van 
mutaties in het eigen vermogen van de Groep of het geconsolideerd kasstroomoverzicht opgenomen in deze 
persmededeling, zou moeten worden doorgevoerd. 

Sint-Stevens-Woluwe, 4 februari 2016 

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA  
Vertegenwoordigd door 

Marc Daelman  
Bedrijfsrevisor 

Verklaring over verantwoordelijkheid van het management 

Ik verklaar, voorzover mij bekend, dat de geconsolideerde financiële staten van 2015, opgesteld 
overeenkomstig de International Financial Reporting Standards, 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. 
De commentaren over de globale resultaten van de Groep, zoals weergegeven op de bladzijden 1 tot 16 
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, 4 februari 2016 

Marc Grynberg   
Gedelegeerd bestuurder 



 

 

     18/29 

Geconsolideerde financiële staten voor het jaar eindigend 
op 31 december 2015 

Geconsolideerde resultatenrekening    
(in miljoen €) 2014 2015 
         Omzet 8.125,3 9.697,7 
   Andere bedrijfsopbrengsten 46,7 58,0 
Bedrijfsopbrengsten 8.172,1 9.755,7 
   Verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (6.890,3) (8.316,3) 
   Bezoldigingen en personeelsvoordelen (603,3) (640,4) 
   Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (162,3) (218,8) 
   Andere bedrijfskosten (316,1) (354,3) 
Bedrijfskosten (7.972,0) (9.529,9) 
Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa 9,7 (2,6) 
      Bedrijfsresultaat 209,8 223,2 
      Financiële baten 4,0 4,1 
Andere financiële lasten (19,1) (16,6) 
Wisselkoersverliezen en -winsten (6,5) (12,1) 
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen 
  opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 19,8 9,8 
      Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening 
voor belasting 208,0 208,5 
      Belastingen op het resultaat (44,4) (47,7) 
      Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 163,7 160,7 
      Resultaat uit stopgezette bedrijfsactiviteiten * 14,4 16,4 
      Resultaat van de periode 178,1 177,2 
waarvan minderheidsbelangen 7,5 7,9 
waarvan aandeel van de Groep 170,6 169,2 
      (in € / aandeel)   
      Winst per aandeel uit bedrijfsactiviteiten, basisberekening 1,45 1,41 
Totale winst per aandeel, basisberekening 1,58 1,56 
Winst per aandeel na verwatering uit bedrijfsactiviteiten 1,44 1,41 
Totale winst per aandeel na verwatering  1,57 1,55 
      Dividend per aandeel  1,00 1,20 
      * Toerekenbaar aan aandeelhouders van deze bedrijven 
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten 

  

(in miljoen €) 2014 2015 
      Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 163,7 160,7 
      Elementen die niet naar de resultatenrekening geherclassificeerd kunnen 
worden   
Bewegingen in personeelsvoordelen na uitdiensttreding, voortkomende uit 
veranderingen in actuariële parameters (55,8) (16,4) 
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen in componenten 
van niet-gerealiseerde resultaten 16,6 2,9 
Elementen die naderhand naar de resultatenrekening geherclassificeerd 
kunnen worden   
Bewegingen in financiële vaste activareserves, beschibaar voor verkoop 15,0 (15,8) 
Bewegingen in kasstroomafdekkingsreserves (14,6) (13,1) 
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen in componenten 
van niet-gerealiseerde resultaten 4,3 4,5 
Bewegingen in herwerkingen van omrekeningsverschillen 67,6 (0,7) 
Niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 33,0 (38,6) 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit stopgezette 
bedrijfsactiviteiten 

10,5 23,2 

      Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode 207,2 145,3 
   waarvan aandeel van de Groep 196,5 139,5 
   waarvan minderheidsbelangen 10,7 5,8 
    

De invloed van de uitgestelde belastingen op de andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten heeft 
te maken met de kasstroomafdekkingsreserves (€ 4,5 miljoen) en de reserves voor personeelsvoordelen na 
uitdiensttreding (€ 2,9 miljoen). 
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Geconsolideerde balans    
(in miljoen €) 31/12/2014 31/12/2015 
      Vaste activa 1.710,5 1.614,2 
   Immateriële vaste activa  266,1 251,8 
   Materiële vaste activa 1.061,7 1.022,6 
   Deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 208,8 189,8 
   Financiële activa beschikbaar voor verkoop 50,3 29,2 
   Leningen 1,2 1,5 
   Handels- en overige vorderingen 17,6 15,2 
   Uitgestelde belastingactiva 104,8 104,1 
      Vlottende activa 2.140,9 1.996,3 
   Leningen 6,9 2,7 
   Voorraden 1.182,9 1.053,7 
   Handels- en overige vorderingen 827,0 829,8 
   Terug te vorderen belastingen 34,3 35,7 
   Kas en kasequivalenten 89,8 74,5 
      Activa uit stopgezette activiteiten  -    419,6 
      Totaal der activa 3.851,4 4.030,1 
      Eigen vermogen 1.750,1 1.785,0 
   Eigen vermogen van de groep 1.694,4 1.698,7 
      Kapitaal en uitgifttepremies 502,9 502,9 
      Overgedragen resultaten en reserves 1.458,3 1.501,3 
      Omrekeningsverschillen en overige reserves (136,0) (175,5) 
      Eigen aandelen (130,9) (129,9) 
   Minderheidsbelangen 45,3 52,6 
   Elementen van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de 
stopgezette activiteiten 10,5 33,7 

      Schulden op meer dan één jaar 494,0 490,2 
   Voorzieningen voor personeelsvoordelen 331,7 312,4 
   Financiële schulden 22,6 71,3 
   Handels- en overige schulden 21,5 24,7 
   Latente belastingpassiva 17,5 6,2 
   Voorzieningen  100,7 75,7 
      Schulden op ten hoogste één jaar 1.607,3 1.525,7 
   Financiële schulden 365,5 338,9 
   Handels- en overige schulden 1.148,6 1.095,4 
   Te betalen belastingen 64,0 54,9 
   Voorzieningen  29,2 36,5 
      Passiva uit stopgezette activiteiten  -    229,2 
      Totaal der passiva 3.851,4 4.030,1 
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Geconsolideerde staat van 
mutaties in het eigen 
vermogen van de Groep  

Kapitaal& 
uitgifte-
premies 

Reserves 
Omrekening 
verschillen & 

overige 
reserves 

Eigen 
aandelen 

Minderheids-
belangen 

Totaal voort-
gezette 
bedrijfs-

activiteiten 

Resultaten 
elementen uit 
stopgezette 
activiteiten 

Totaal 
eigen 

vermogen 
(in miljoen €) 
                  Balans bij het begin van 2014 502,9 1.647,4 (167,4) (305,7) 46,3 1.723,4  -    1.723,4 
                     Resultaat van de periode  -    156,3  -     -    7,4 163,7 14,4 178,1 
   Componenten van niet-gerealiseerde 
resultaten  -     -    30,0  -    3,1 33,0 (4,0) 29,0 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
van de periode  -    156,3 30,0  -    10,4 196,7 10,5 207,1 
                  Bewegingen in reserves voor op aandelen 
gebaseerde vergoedingen  -     -    3,6  -     -    3,6  -    3,6 
Kapitaalverhoging  -     -     -     -    (5,7) (5,7)  -    (5,7) 
Dividenden  -    (108,7)  -    - (7,1) (115,7)  -    (115,7) 
Overboekingen  -    (236,7) (2,1) 238,7  -     -     -     -    
Wijzigingen eigen aandelen  -     -     -    (63,9)  -    (63,9)  -    (63,9) 
Wijzigingen in consolidatiekring  -     -     -     -    1,3 1,3  -    1,3 
                  Balans op het einde van 2014 502,9 1.458,3 (136,0) (130,9) 45,3 1.739,7 10,5 1.750,1 
                     Resultaat van de periode  -    153,2  -     -    7,5 160,7 16,4 177,2 
   Componenten van niet-gerealiseerde 
resultaten  -     -    (36,3)  -    (2,3) (38,6) 6,8 (31,8) 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
van de periode  -    153,2 (36,3)  -    5,2 122,1 23,2 145,3 
                  Bewegingen in reserves voor op aandelen 
gebaseerde vergoedingen  -     -    5,8  -     -    5,8  -    5,8 
Kapitaalverhoging  -     -     -     -    7,4 7,4  7,4 
Dividenden  -    (108,6)  -     -    (5,4) (114,0)  (114,0) 
Overboekingen  -    (1,7) (9,1) 10,7  -     -      -    
Wijzigingen eigen aandelen  -     -     -    (9,8)  -    (9,8)  (9,8) 
                  Balans op het einde van 2015 502,9 1.501,3 (175,5) (129,9) 52,6 1.751,3 33,7 1.785,0 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht   
(in miljoen €) 2014 2015 
      Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 163,7 160,7 
  Aanpassing voor resultaat van de ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode (19,8) (9,8) 
  Aanpassing voor niet-kastransacties 147,5 234,6 
  Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld of geklasseerd moeten 
worden onder de investerings- of financieringskasstromen 47,1 50,7 
  Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal 87,8 (113,1) 
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 426,2 323,1 
Ontvangen dividenden 15,1 23,9 
Belastingen betaald in de loop van het boekjaar (53,3) (80,9) 
Ontvangen subsidies 8,1 (1,0) 
Netto operationele kasstromen 396,1 265,1 
        Verwerving van materiële vaste activa (169,5) (204,5) 
  Verwerving van immateriële vaste activa (24,1) (20,9) 
  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 (2,1) (3,3) 
Subtotaal van de verwervingen (249,9) (230,0) 
  Afstand van materiële vaste activa 2,4 2,1 
  Afstand van immateriële vaste activa 0,6 1,7 
  Afstand van dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen, na 
aftrek van hun liquide middelen  -    0,6 
  Kapitaalvermindering van geassocieerde ondernemingen  -    0,2 
  Afstand van financiële vaste activa 5,1  -    
  Aflossing van leningen  -    3,4 
Subtotaal van de overdrachten 8,2 8,1 
Toename / Afname van de investeringsthesaurie (241,8) (221,9) 
        Kapitaalwijziging minderheden (4,5) 3,5 
  Verkoop (aankoop) van eigen aandelen (63,9) (9,8) 
  Ontvangen interesten 3,3 3,7 
  Betaalde interesten (6,5) (9,3) 
  Nieuwe leningen en aflossingen 38,6 26,8 
  Dividenden uitgekeerd aan Umicore-aandeelhouders (107,9) (108,6) 
  Dividenden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders (7,1) (5,4) 
Toename / Afname van de financieringsthesaurie (148,0) (99,1) 
      Invloed van de wisselkoers (9,2) (17,3) 
      Toename / Afname van de kas- en kasequivalenten (2,8) (73,2) 
      Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 105,8 102,9 
Impact van finale financiering voor stopgezette activiteiten (0,0) 36,4 
Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 102,9 66,2 
      Kas uit stopgezette activiteiten (23,1) 37,9 
      waarvan kas en kasequivalenten 89,8 112,4 
waarvan krediet op bankrekeningen (9,9) (8,3) 
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Verkorte segmentinformatie 2014 Catalysis 
Energy & 
Surface 

Technologies 
Recycling Corporate Eliminations Stopgezette 

activiteiten Totaal 

(in miljoen €) 
                Totale omzet per segment 2.181,3 1.191,6 5.326,2 31,2 (604,9) 709,0 8.834,3 
  waarvan externe omzet 2.162,2 1.136,7 4.795,2 31,2  -    709,0 8.834,3 
  waarvan omzet tussen segementen 19,2 54,9 530,9  -    (604,9)  -     -    
        Totale inkomsten per segment (metaal niet inbegrepen) 917,1 487,7 678,3  -    (4,8) 288,1 2.366,5 
  waarvan externe inkomsten (metaal niet inbegrepen) 916,3 487,4 674,7  -     -    288,1 2.366,5 
  waarvan inkomsten tussen segmenten (metaal niet 
inbegrepen) 0,8 0,3 3,6  -    (4,8)  -     -    
                Recurrente EBIT 82,6 54,1 148,6 (30,6)  -    19,1 273,7 
  waarvan van bedrijfsresultaat 75,5 49,4 148,6 (46,0)  -    17,8 245,3 
  waarvan van ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 7,0 4,7  -    15,4  -    1,3 28,3 
        Niet-recurrente EBIT (2,1) 0,9 (7,2) (13,4)  -    0,1 (21,6) 
  waarvan van bedrijfsresultaat (1,9) 0,9 (7,2) (7,1)  -    (0,1) (15,4) 
  waarvan van ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode (0,2)  -     -    (6,3)  -    0,2 (6,3) 
        IAS 39 effect op EBIT (0,5) (1,7) (0,3) (0,8)  -    0,5 (2,7) 
  waarvan van bedrijfsresultaat (0,5) (1,7) (0,3)  -     -    0,5 (1,9) 
  waarvan van ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode (0,0)  -     -    (0,8)  -     -    (0,8) 
        Totale EBIT 79,9 53,4 141,2 (44,8)  -    19,7 249,3 
  waarvan van bedrijfsresultaat 73,1 48,7 141,2 (53,1)  -    18,2 228,0 
  waarvan van ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 6,8 4,7  -    8,3  -    1,5 21,3 
                Investeringen 59,8 46,6 63,8 10,9  -    21,3 202,4 
Afschrijvingen 43,2 36,2 60,2 11,9  -    17,8 169,3 
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Verkorte segmentinformatie 2015 Catalysis 
Energy & 
Surface 

Technologies 
Recycling Corporate Eliminations Stopgezette 

activiteiten Totaal 

(in miljoen €) 
                
Totale omzet per segment 2.749,3 1.475,1 6.252,1 26,2 (805,0) 744,7 10.442,4 
  waarvan externe omzet 2.728,3 1.422,1 5.521,2 26,2  -    744,7 10.442,4 
  waarvan omzet tussen segementen 21,0 53,1 730,9  -    (805,0)  -     -    
        Totale inkomsten per segment (metaal niet inbegrepen) 1.093,7 586,9 662,9  -    (6,3) 291,8 2.629,0 
  waarvan externe inkomsten (metaal niet inbegrepen) 1.092,9 586,6 657,7  -     -    291,8 2.629,0 
  waarvan inkomsten tussen segmenten (metaal niet 
inbegrepen) 0,8 0,3 5,3  -    (6,3)  -    (0,0) 
                Recurrente EBIT 124,2 70,2 141,5 (36,6)  -    31,0 330,3 
  waarvan van bedrijfsresultaat 115,4 73,7 141,5 (45,0)  -    30,3 315,9 
  waarvan van ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 8,8 (3,5)  -    8,4  -    0,7 14,3 
        Niet-recurrente EBIT (7,0) (32,6) (11,7) (16,3)  -    (7,2) (74,9) 
  waarvan van bedrijfsresultaat (5,0) (32,6) (11,7) (14,3)  -    (6,9) (70,6) 
  waarvan van ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode (2,0)  -     -    (2,0)  -    (0,3) (4,3) 
        IAS 39 effect op EBIT (1,3) (0,3) 2,7 0,3  -    (4,1) (2,7) 
  waarvan van bedrijfsresultaat (1,2) (0,3) 2,7  -     -    (4,1) (2,9) 
  waarvan van ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode (0,1)  -     -    0,3  -     -    0,2 
        Totale EBIT 115,9 37,3 132,5 (52,6)  -    19,6 252,7 
  waarvan van bedrijfsresultaat 109,2 40,8 132,5 (59,3)  -    19,3 242,5 
  waarvan van ondernemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 6,7 (3,5)  -    6,6  -    0,3 10,2 
                Investeringen 78,8 42,5 83,0 8,5  -    27,5 240,3 
Afschrijvingen 48,2 42,3 62,8 12,6  -    8,6 174,5 
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Niet-recurrente resultaten en IAS 39 impact op het resultaat, stopgezette 
activiteiten inbegrepen 

Impact van IAS 39 & niet-
recurrente elementen  waarvan: Niet- Effect 
(in miljoen €) Totaal recurrente recurrente IAS 39 
          2014     
            Bedrijfsresultaat 228,0 245,3 (15,4) (1,9) 
    waarvan opbrengsten van andere financiële activa 9,8 0,4 9,4  -    
  Resultaat van de ondernemingen opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode 21,3 28,3 (6,3) (0,8) 
EBIT 249,3 273,7 (21,6) (2,7) 
          Financiële kosten (24,7) (25,1) (1,5) 1,9 
Belastingen (46,5) (48,0) 1,4 0,2 
          Nettoresultaat 178,1 200,6 (21,8) (0,7) 
   waarvan minderheidsbelangen 7,5 7,4 0,1 (0,1) 
   waarvan aandeel van de Groep 170,6 193,1 (21,9) (0,6) 
          2015     
            Bedrijfsresultaat 242,5 315,9 (70,6) (2,9) 
    waarvan opbrengsten van andere financiële activa (2,5) (0,0) (2,5)  -    
  Resultaat van de ondernemingen opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode 10,2 14,3 (4,3) 0,2 
EBIT 252,7 330,3 (74,9) (2,7) 
          Financiële kosten (26,5) (9,6) 0,3 (17,2) 
Belastingen (49,1) (65,6) 10,3 6,2 
          Nettoresultaat 177,2 255,1 (64,2) (13,7) 
   waarvan minderheidsbelangen 7,9 9,1 (1,1) (0,1) 
   waarvan aandeel van de Groep 169,2 246,0 (63,1) (13,7) 
      

Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen, boekhoudkundige inschattingen en  

In de loop van de eerste helft van 2015 heeft de Franse Mededingingsautoriteit punten van bezwaar afgegeven 
met betrekking tot de handelspraktijken van de business unit Building Products ten opzichte van haar 
distributeurs. Umicore betwist sterk de beweringen in de punten van bezwaar. Met verwijzing naar de 
bestaande jurisprudentie van de Europese Commissie en de Bundeskartellamt betwist Umicore ondermeer 
de nauwe marktdefinitie van de Franse Autoriteit en bijgevolg de bewering dat Umicore een dominante positie 
in de relevante markt zou hebben. 
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Op 20 februari 2015 hebben BASF Corp. en de University of Chicago Argonne twee rechtszaken 
aangespannen tegen Umicore. Eén vordering werd ingediend bij de Amerikaanse International Trade 
Commission (ITC). De andere werd ingediend bij de federale districtsrechtbank in Wilmington, Delaware en 
werd opgeschort. De vordering bij de ITC beschuldigt Umicore ervan twee V.S. octrooien rond materialen 
gebruikt in batterijkathodes te schenden. Een hoorzitting werd gehouden in oktober 2015 en een eerste 
uitspraak zal gedaan worden op 29 februari 2016, gevolgd door een finale beslissing van de volledige ITC 
Commissie op 30 juni. Tegelijkertijd vecht Umicore de geldigheid van de patenten aan bij het U.S. Patent and 
Trademark Office (USPTO). 
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Stopgezette activiteiten 

Verkorte resultatenrekening van de stopgezette 
activiteiten   
(in miljoen €) 2014 2015 
      Bedrijfsopbrengsten 713,0 748,4 
Bedrijfskosten (694,9) (729,2) 
Bedrijfsresultaat 18,2 19,3 
      Netto financiële kosten (3,1) (1,9) 
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen 
  opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 1,5 0,3 
      Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening 
voor belasting 16,6 17,7 
      Belastingen op het resultaat (2,2) (1,3) 
      Resultaat van de periode 14,4 16,4 
      (in € / aandeel)   
      Totale winst per aandeel, basisberekening uit stopgezette activiteiten 0,13 0,15 
Winst per aandeel na verwatering uit stopgezette activiteiten 0,13 0,15 
    

Activa en passiva van de stopgezette activiteiten  
(in miljoen €) 31/12/2015 
    Vaste activa 163,6 

Materiële vaste activa 116,5 
Deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 22,9 
Overige vaste activa 24,2 

Vlottende activa 256,0 
Voorraden 124,9 
Handels- en overige vorderingen 91,5 
Kas en kasequivalenten 37,9 
Overige vlottende activa 1,7 

    Totaal der activa 419,6 
    Schulden op meer dan één jaar 44,1 

Voorzieningen voor personeelsvoordelen 36,6 
Financiële schulden 0,8 
Overige schulden op meer dan één jaar 6,7 

Schulden op ten hoogste één jaar 185,1 
Financiële schulden 22,7 
Handels- en overige schulden 157,6 
Overige schulden op ten hoogste één jaar 4,7 

    Totaal der passiva 229,2 
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Verkorte kasstromentabel van de stopgezette 
activiteiten   
(in miljoen €) 2014 2015 
         Netto operationele kasstromen 4,9 108,8 
   Toename / Afname van de investeringsthesaurie (20,9) (26,0) 
   Toename / Afname van de financieringsthesaurie 1,5 15,2 
   Invloed van de wisselkoers (1,2) (0,6) 
Toename / Afname van de kas- en kasequivalenten (15,6) 97,3 
      Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar uit stopgezette 
bedrijfsactiviteiten (7,5) (23,1) 
Impact van finale financiering voor stopgezette activiteiten 0,0 (36,4) 
Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar uit stopgezette 
bedrijfsactiviteiten (23,1) 37,9 
   

Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten 

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

Glossarium 

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

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

Investor Relations 

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

Media Relations 

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

Financiële kalender 

26 april 2016 2016 Q1 kwartaalupdate 

26 april 2016 Aandeelhoudersvergadering 

28 april 2016 Datum dat aandeel zonder interim dividend verhandeld wordt 

29 april 2016 Registratiedatum voor dividend 

2 mei 2016 Datum betaling dividend 

29 juli 2016 Halfjaarresultaten 2016 

21 oktober 2016 2016 Q3 kwartaal update 

10 februari 2017 Jaarresultaten 2016 

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 2015 een omzet van € 10,4 miljard (inkomsten van € 2,6 miljard, metaal 
niet inbegrepen) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst. 

 

 

Een telefoonconferentie met presentatie zal plaatsvinden om 09:30 CET in Brussel. Meer informatie:   
http://www.umicore.com/nl/investors/news-results/press-releases/20160122CalendarFYR2015NL/ 
 

http://www.umicore.com/nl/investors/news-results/press-releases/20160122CalendarFYR2015NL/
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