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HALFJAARRESULTATEN 2017
Hoofdlijnen

Umicore presteerde sterk in de eerste helft van 2017, met groei van de inkomsten en winst in alle 
segmenten. De inkomsten zonder stopgezette activiteiten stegen met 13% terwijl de recurrente EBIT met 
26% toenam. De belangrijkste groei werd geregistreerd in Energy & Surface Technologies, dankzij de sterk 
groeiende vraag naar Umicore’s kathodematerialen voor herlaadbare batterijen gebruikt in het 
transportsegment.
 Inkomsten: € 1.5 miljard (+7%) of € 1.4 miljard (+13%) zonder stopgezette activiteiten
 Recurrente EBITDA: € 296 miljoen (+14%) of € 288 miljoen (+21%) zonder stopgezette activiteiten
 Recurrente EBIT: € 204 miljoen (+16%) of € 195 miljoen (+26%) zonder stopgezette activiteiten
 ROCE: 15.9% (tegenover 14.6% in de eerste helft van 2016)
 Recurrente nettowinst (aandeel Groep): € 134 miljoen (+20%)
 Recurrente winst per aandeel: € 1.23 (+19%)
 Nettoschuld: € 556 miljoen stemt overeen met een schuldgraad van 23.2%
De strategie van Umicore om een duidelijke marktleider te zijn in materialen voor schone mobiliteit en 
recyclage wordt ondersteund door aanzienlijke organische investeringen en overnames die een 
groeiversnelling mogelijk maken. Het investeringsprogramma om de productiecapaciteit voor 
kathodematerialen te verzesvoudigen, vordert uitstekend en de eerste nieuwe productielijnen zullen tegen 
eind dit jaar worden opgeleverd. In Catalysis zullen de volledige overname van de Ordeg joint venture in 
Zuid-Korea en de overeenkomst om de katalysatoractiviteiten voor zware dieseltoepassingen van Haldor 
Topsoe over te nemen, de positie van Umicore verder versterken in respectievelijk de segmenten voor 
personenwagens en zware dieselvoertuigen. 
Umicore boekte in de eerste jaarhelft ook vooruitgang met het verder stroomlijnen van haar portefeuille en 
vatte in mei exclusieve onderhandelingen aan om haar Building Products-activiteiten te verkopen.
Umicore diversifieerde met succes haar financieringsbronnen en breidde de duur van haar schuldprofiel uit 
door een combinatie van private plaatsingen van een krediet in Europa en de Verenigde Staten voor een 
totaal bedrag van bijna € 700 miljoen met looptijden van 7 tot 12 jaar.
Umicore heeft beslist om niet langer updates voor het eerste en derde kwartaal te publiceren. Het 
management zal de dialoog blijven aangaan met investeerders rond strategische thema’s en de geboekte 
vooruitgang ten opzichte van Umicore’s langetermijndoelstellingen. 
Een interim-dividend van € 0.65 per aandeel wordt uitgekeerd in augustus. Dit bedrag stemt overeen met de 
helft van het jaarlijkse dividend voor het boekjaar 2016, in lijn met het dividendbeleid.

Vooruitzichten

Umicore verwacht dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar aan de bovenkant van de eerder 
aangegeven vork van € 370 tot € 400 miljoen zal liggen, in de veronderstelling dat de huidige 
marktvoorwaarden blijven gelden. Indien de stopgezette activiteiten buiten beschouwing worden gelaten, 
komt dit neer op de bovenkant van een vork van € 355 tot € 385 miljoen.

Opmerking: In overeenstemming met IFRS 5 werden geen afschrijvingen opgenomen voor de stopgezette activiteiten. Alle 
vergelijkingen worden gemaakt met de eerste helft van 2016, tenzij anders vermeld. Alle indicatoren van de Groep omvatten de 
stopgezette activiteiten, tenzij anders vermeld. Zinc Chemicals droeg 6 maanden bij aan de indicatoren van de stopgezette activiteiten 
in de eerste helft van 2016 en werd verkocht op 1 november 2016.
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Kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2016 2016 2017

Omzet* 5,165.2 5,920.7 6,469.3
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 1,354.4 1,313.1 1,453.5

Recurrente EBITDA 258.8 268.0 296.2

Recurrente EBIT 175.7 175.0 203.6
   waarvan geassocieerde ondernemingen 7.6 10.7 12.1
Niet-recurrente EBIT (67.6) (42.6) (14.6)
IAS 39 effect op EBIT (3.5) (5.5) (2.9)
Totale EBIT 104.6 126.9 186.1
Recurrente operationele marge 12.4% 12.5% 13.2%

Gemiddelde gewogen nettorente 1.80% 1.74% 2.28%
Recurrente belastingsgraad 25.6% 24.5% 25.8%

Recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep 111.4 121.4 134.0
Nettoresultaat, aandeel van de Groep 45.6 85.1 119.4

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 78.2 77.7 89.1
Investeringen 86.0 201.3 140.6

Netto toename/afname van de kasstromen vóór 
financieringsoperaties 74.4 67.5 (150.7)
Totaal der activa, einde periode 4,088.4 4,145.7 4,733.4
Eigen vermogen van de Groep, einde periode 1,727.7 1,789.6 1,780.8
Geconsolideerde netto financiële schuld, einde periode 297.5 296.3 556.2
Schuldratio, einde periode 14.3% 13.8% 23.2%
Gemiddelde nettoschuld / recurrente EBITDA 59.8% 55.4% 71.9%

Aangewend kapitaal, einde periode 2,391.4 2,397.4 2,719.4
Aangewend kapitaal, gemiddelde 2,402.9 2,394.4 2,558.4
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 14.6% 14.6% 15.9%

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde 
ondernemingen)

10,408 9,921 10,402
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 3,192 3,196 3,314
Frequentiegraad van arbeidsongevallen 2.95 3.50 2.94
Ernstgraad van arbeidsongevallen 0.87 0.16 0.08
* inclusief de eliminatie van transacties tussen voortgezette en stopgezette activiteiten



     3/31

Kerncijfers per aandeel H1 H2 H1
(in € / aandeel) 2016 2016 2017

Totaal aantal uitgegeven aandelen, einde periode 112,000,000 112,000,000 112,000,000
   waarvan uitstaande aandelen 108,981,475 109,326,850 109,582,806
   waarvan aandelen in eigen bezit 3,018,525 2,673,150 2,417,194
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
   basisberekening 108,538,699 109,228,899 109,389,502
   na verwateringseffect 109,098,483 110,026,232 110,278,589

Recurrente winst per aandeel 1.03 1.11 1.23
Winst per aandeel volgens basisberekening 0.42 0.78 1.09
Winst per aandeel na verwateringseffect 0.42 0.77 1.08

Dividend 0.60 0.70 0.65

Netto toename/afname van de kasstromen vóór 
financieringsoperaties, basisberekening 0.69 0.62 -1.38

Totaal der activa, einde periode 37.51 37.92 43.20
Eigen vermogen van de Groep, einde periode 15.85 16.37 16.25

Opsplitsing per segment

Inkomsten
(metaal niet inbegrepen)

EBIT
(recurrente)

Aangewend kapitaal
(gemiddelde)

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

Catalysis kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2016 2016 2017

Totale omzet 1,395.3 1,383.9 1,562.0
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 598.0 565.4 632.8

Recurrente EBITDA 102.3 101.1 108.9

Recurrente EBIT 77.6 74.9 80.9
   waarvan geassocieerde ondernemingen 5.1 4.1 0.4
Totale EBIT 76.3 49.2 78.1
Recurrente operationele marge 12.1% 12.5% 12.7%

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 51.2 50.8 59.8
Investeringen 22.8 23.7 15.8

Aangewend kapitaal, einde periode 895.6 911.2 998.3
Aangewend kapitaal, gemiddelde 931.9 903.4 954.7
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 16.6% 16.6% 17.0%

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde 
ondernemingen) 2,495 2,464 2,707
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 172 177  -   

Overzicht en vooruitzichten

De inkomsten en winst in Catalysis stegen met respectievelijk 6% en 4%, een weerspiegeling van de groei in 
zowel de Automotive Catalysts als de kleinere Precious Metals Chemistry business unit.

Umicore verwacht dat de tendensen waargenomen in de eerste helft van 2017 in de tweede jaarhelft zullen 
aanhouden. De inkomsten voor het volledige jaar zullen naar verwachting hoger liggen dan in 2016 hoewel 
de groei minder uitgesproken zal zijn.

Overzicht van de activiteiten in 1H 2017

De inkomsten voor Automotive Catalysts stegen op jaarbasis. Dit was voornamelijk te danken aan een 
hogere bijdrage van het segment katalysatoren voor zware dieselvoertuigen. In dat segment namen de 
inkomsten toe dankzij de groei van platforms die voldoen aan de Euro VI-emissienormen en de lancering 
van nieuwe platforms van zware dieselvoertuigen in China. De hogere inkomsten van de business unit 
weerspiegelen ook de consolidatie van Ordeg in het tweede kwartaal, na de verwerving van het resterende 
50%-aandeel in deze Zuid-Koreaanse joint venture voor autokatalysatoren.

Na een sterke start in het begin van het jaar kalfde de wereldwijde autoproductie in het tweede kwartaal af 
met vooral een vertraging in de Noord-Amerikaanse en Europese autoproductie. In de eerste zes maanden 
bleef de wereldwijde groei van de autoproductie stevig met een groei van 2,6% op jaarbasis. Zonder de 
impact van de volledige consolidatie van Ordeg lagen de inkomsten en volumes van Umicore echter iets 
onder de marktgroei. Dit was voornamelijk te wijten aan een sterke daling van de vraag in het tweede 
kwartaal van Umicore’s Zuid-Koreaanse klanten die hun autoverkoop in China scherp zagen verminderen. 
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De Europese autoproductie steeg met 1,2%, waarbij de productiegroei van benzineauto's een daling op 
jaarbasis van de productie van dieselauto's compenseerde. De volumes van Umicore overtroffen de groei 
van de automarkt dankzij een sterke vraag naar haar benzinekatalysatoren, in het bijzonder voor de 
efficiëntere benzinemotoren met directe injectie.

In Noord-Amerika daalden Umicore’s volumes en inkomsten meer dan de automarkt die met 0,5% 
achteruitging. De voornaamste redenen voor de lagere inkomsten waren de vertraagde introductie van 
sommige platforms en de minder gunstige klantenmix waarbij Umicore relatief minder vertegenwoordigd is 
bij de Aziatische autofabrikanten in Noord-Amerika. De volumes en inkomsten van Umicore stegen in Zuid-
Amerika waar de markt zich aan het herstellen is van zeer lage verkoopniveaus.

De inkomsten en volumes van Umicore bleven groeien in China hoewel de 3,1%-groei van de automarkt niet 
gehaald werd. Dit is voornamelijk te wijten aan de Zuid-Koreaanse merken – waarbij Umicore goed 
vertegenwoordigd is – die marktaandeel verloren aan lokale autofabrikanten. In Zuid-Korea daalden de 
inkomsten en volumes van Umicore in lijn met de markt. Umicore’s volumes en inkomsten bij Japanse 
autofabrikanten namen zowel wereldwijd als lokaal toe en weerspiegelden het gezonde herstel van de 
Japanse automarkt. In India stegen de volumes en inkomsten sterker dan de markt terwijl Umicore’s nieuwe 
katalysatorenfabriek in Thailand haar productie verder verhoogde.

Op 20 juni 2017 kondigde Umicore een overeenkomst aan om de katalysatoractiviteit voor zware 
dieselmotoren en stationaire toepassingen over te nemen van Haldor Topsoe. De transactie zal naar 
verwachting worden afgerond tegen eind 2017.

De inkomsten van Precious Metals Chemistry stegen beduidend op jaarbasis, dankzij hogere volumes 
voor alle productgroepen. De verkoopvolumes van geavanceerde metaalorganische precursortechnologieën 
voor halfgeleider- en LED-toepassingen werden opgevoerd na de recente opening van een nieuwe 
productie-eenheid in Duitsland.
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Energy & Surface Technologies

Energy & Surface Technologies kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2016 2016 2017

Totale omzet 683.6 785.3 1,144.7
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 288.3 321.8 398.4

Recurrente EBITDA 59.1 72.5 88.9

Recurrente EBIT 36.9 44.8 61.2
   waarvan geassocieerde ondernemingen (0.8) 1.8 3.4
Totale EBIT 38.6 35.7 56.6
Recurrente operationele marge 13.1% 13.3% 14.5%

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 10.0 10.2 13.8
Investeringen 22.4 122.0 93.6

Aangewend kapitaal, einde periode 697.9 752.0 977.0
Aangewend kapitaal, gemiddelde 665.6 725.0 864.5
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 11.1% 12.4% 14.2%

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde 
ondernemingen) 2,286 2,357 2,682
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 888 847 895

Overzicht en vooruitzichten

De inkomsten in Energy & Surface Technologies stegen met 38%, voornamelijk door de sterke groei in 
Rechargeable Battery Materials en – in mindere mate – Cobalt & Specialty Materials. De inkomsten van de 
andere business units lagen eveneens hoger. De winst steeg met 66% door een combinatie van hogere 
inkomsten en schaaleffecten. De grote capaciteitsuitbreiding in Rechargeable Battery Materials vordert goed 
en de eerste bijkomende productielijnen zullen eind dit jaar operationeel worden.

De activiteit Rechargeable Battery Materials zal blijven profiteren van de stijgende vraag. De markttrends in 
de andere activiteiten zullen naar verwachting grotendeels onveranderd blijven in de tweede jaarhelft hoewel 
de evolutie van de inkomsten waarschijnlijk de normale seizoensinvloeden zal weerspiegelen.

Overzicht van de activiteiten in 1H 2017

De inkomsten van Rechargeable Battery Materials stegen aanzienlijk op jaarbasis, dankzij de sterke vraag 
naar kathodematerialen die gebruikt worden in lithium-ionbatterijen.
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De volumes en inkomsten voor Umicore’s NMC-kathodematerialen (nikkel-mangaan-kobalt) die gebruikt 
worden in lithium-ionbatterijen voor de transportsector kenden een sterke groei. De markt van elektrische 
voertuigen blijft zijn sterke groei voortzetten. In de eerste jaarhelft steeg de verkoop van volledig elektrische 
en plug-in hybride voertuigen met meer dan 40% op jaarbasis en de grote autoproducenten breiden hun 
aanbod verder uit met elektrische automodellen die een steeds groter rijbereik hebben. NMC is de meest 
populaire kathodemateriaaltechnologie die in deze voertuigen gebruikt wordt. Met haar ruime gamma aan 
NMC-materialen en brede klantenbasis boekt Umicore een sterke groei in dit segment en de vraag naar haar 
materialen overtreft de groei van de markt. Om de toename aan klantenorders te kunnen volgen, breidt 
Umicore haar capaciteit massaal uit en de eerste bijkomende productielijnen zullen eind dit jaar operationeel 
zijn. Het expansieproject van € 460 miljoen zal in totaal de productiecapaciteit meer dan verzesvoudigen 
tussen 2015 en 2019.

De vraag naar Umicore’s gepatenteerde High Energy LCO (lithium kobaltiet) kathodematerialen voor 
hoogstaande draagbare elektronica bleef sterk. Toepassingen zoals grotere schermen, snellere 
gegevenstransmissie en ultralichte toestellen ondersteunen de vraag naar hoogwaardige polymere lithium-
ionbatterijen met groot vermogen waarvoor High Energy LCO het favoriete kathodemateriaal blijft.  De 
leveringen van Umicore’s NMC-kathodematerialen voor energieopslagtoepassingen waren eveneens hoger 
op jaarbasis.

De inkomsten van Cobalt & Specialty Materials lagen beduidend hoger in vergelijking met het voorgaande 
jaar dankzij hogere volumes en gunstige marktvoorwaarden in de meeste eindmarkten.

In de distributie en – in mindere mate – raffinage en recyclage-activiteiten lagen de volumes flink hoger en 
werden de inkomsten verder ondersteund door hogere prijzen. In de productactiviteiten profiteerden de 
verkoopvolumes voor nikkel chemicaliën van de aanhoudend sterke vraag uit de batterij-, plating- en 
katalysatorsectoren. De inkomsten voor werktuigmaterialen stegen eveneens als gevolg van hogere 
volumes en de succesvolle integratie van de recent overgenomen activiteiten in Frankrijk. De 
verkoopvolumes voor carboxylaten gebruikt in katalysatortoepassingen bleven sterk en de business unit 
breidt haar productiecapaciteit in Brugge verder uit.

De inkomsten van Electroplating stegen op jaarbasis, vooral dankzij een sterkere vraag naar 
basismetaalelektrolyten en geplatineerde producten. De verkopen van edelmetaalverbindingen gebruikt voor 
industriële toepassingen en coatings voor printplaten lagen eveneens hoger.

De inkomsten van Electro-Optic Materials stegen in vergelijking met het voorgaande jaar door de sterke 
vraag naar substraten voor zowel ruimtezonnepanelen als LED-toepassingen, deels tenietgedaan door 
lagere inkomsten uit hoogzuivere chemicaliën. De inkomsten uit afgewerkte infrarood optische producten 
bleven stabiel.

De inkomsten van Thin Film Products stegen, voornamelijk dankzij hogere verkoopvolumes voor roterende 
ITO-targets (indium tin oxide) gebruikt in het beeldschermensegment. De inkomsten uit producten verkocht 
aan de sectoren van micro-elektronica en optica stegen eveneens dankzij een aanhoudend sterke vraag in 
Europa en Azië.
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Recycling

Recycling kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2016 2016 2017

Totale omzet 3,076.7 3,809.7 3,961.9
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 323.3 317.9 339.5

Recurrente EBITDA 91.3 96.0 104.1

Recurrente EBIT 61.5 63.4 73.3
Totale EBIT 56.4 59.1 69.8
Recurrente operationele marge 19.0% 19.9% 21.6%

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 12.0 11.0 9.6
Investeringen 29.6 42.7 24.7

Aangewend kapitaal, einde periode 466.9 498.1 503.6
Aangewend kapitaal, gemiddelde 466.4 482.5 500.9
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 26.4% 26.3% 29.3%

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde 
ondernemingen) 3,188 3,170 3,090

Overzicht en vooruitzichten

De inkomsten en recurrente EBIT in Recycling stegen met respectievelijk 5% en 19%, dankzij grotere 
verwerkte volumes in Precious Metal Refining en gunstigere metaalprijzen. 

De bijkomende capaciteit van de fabriek in Hoboken wordt verder opgedreven en zou moeten leiden tot 
grotere verwerkte volumes voor het hele jaar vergeleken met 2016. Net als vorig jaar zal de fabriek in de 
tweede jaarhelft worden stilgelegd voor onderhoud.

Overzicht van de activiteiten in 1H 2017

De inkomsten van Precious Metals Refining stegen op jaarbasis dankzij grotere verwerkte volumes en 
gunstigere metaalprijzen. Hoewel de gemiddelde prijzen voor de meeste PGM's en sommige speciale 
metalen hoger lagen op jaarbasis, werden de metaalprijzen minder gunstig naar het einde van de periode 
toe. 

Na de geleidelijke opstart aan het begin van het jaar kwam de bijkomende capaciteit in Hoboken in het 
tweede kwartaal verder op dreef, met als resultaat een verhoogde doorstroom en grotere verwerkte volumes 
tegenover de eerste helft van 2016. De bijkomende investeringen in het kader van het 
capaciteitsuitbreidingsprogramma werden in de voorbije periode operationeel.

De bevoorrading bleef grotendeels ongewijzigd.  De beschikbaarheid van de meer complexe residuen van 
de non-ferro raffinage-en mijnindustrieën bleef grotendeels stabiel, terwijl de beschikbaarheid van materialen 
op het einde van hun levensduur, zoals gebruikte autokatalysatoren en elektronicaschroot, onderhevig bleef 
aan concurrentiedruk.

Als onderdeel van Umicore’s inspanningen om haar milieuprestaties te verbeteren, zijn momenteel 
verschillende investeringen aan de gang met als prioriteit de renovatie van de loodraffinaderij om de 
loodemissies verder te verminderen. 
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De inkomsten van Jewellery & Industrial Metals stegen op jaarbasis, voornamelijk dankzij de 
recyclageactiviteit die profiteerde van gunstigere metaalprijzen. De inkomsten uit de productactiviteiten 
daalden wegens de lagere vraag naar zilveren muntstukken.

De inkomsten van Platinum Engineering Materials bleven in lijn met het voorgaande jaar en 
weerspiegelden de stabiele vraag naar zowel glas- als platinumgaaskatalysatoren. De bouw van de fabriek 
in China voor uitrusting die gebruikt wordt bij de productie van glazen displays, is begonnen.

De bijdrage van de tradingactiviteit in Precious Metals Management was hoger op jaarbasis dankzij 
gunstigere metaalprijzen. De ordervolumes voor de fysieke levering van metalen stegen eveneens, dankzij 
een hogere vraag naar industriële metalen.

Hoewel de verkoopvolumes in Technical Materials profiteerden van de iets betere marktvoorwaarden in 
Europa en Noord-Amerika, bleven de inkomsten stabiel op jaarbasis als gevolg van de sluiting van de 
productiefabriek in China eind 2016. De winst steeg als gevolg van kostenverlagingen en 
productiviteitsmaatregelen. Alternatieve strategische opties voor de business unit, waaronder een mogelijke 
verkoop van alle of een deel van de activiteiten, worden in overweging genomen.
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Corporate

Corporate kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2016 2016 2017

Recurrente EBITDA (14.2) (12.0) (14.0)

Recurrente EBIT (20.6) (18.3) (20.1)
   waarvan geassocieerde ondernemingen 2.2 5.0 7.4
Totale EBIT (24.0) (25.6) (31.6)

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 3.1 4.5 4.7
Investeringen 3.7 6.0 4.7

Aangewend kapitaal, einde periode 173.9 137.0 148.1
Aangewend kapitaal, gemiddelde 160.8 155.4 142.5

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde 
ondernemingen) 972 984 987
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 1,645 1,752 1,966

Overzicht Corporate 1H

De corporate kosten bleven grotendeels op hetzelfde niveau als in de eerste helft van 2016.

De inkomsten van Element Six Abrasives stegen op jaarbasis en weerspiegelen de hogere vraag in 
verschillende productgroepen. Dit was in het bijzonder het geval voor olie- en gasboorproducten waar de 
vraag steeg in het spoor van een verder herstel van de markt. De verkoopvolumes van producten voor 
precisiegereedschappen gebruikt in auto- en ruimtevaarttoepassingen bleven stijgen. De winst werd verder 
ondersteund door het effect van eerder doorgevoerde kostenverlagende maatregelen.

Onderzoek & Ontwikkeling

De uitgaven voor O&O in de volledig geconsolideerde ondernemingen, inclusief stopgezette activiteiten, 
bedroegen € 89 miljoen, een stijging tegenover de € 78 miljoen in dezelfde periode van 2016. De stijging op 
jaarbasis is het gevolg van hogere O&O-uitgaven in Catalysis en Energy & Surface Technologies. De 
uitgaven voor O&O bedroegen 6% van de inkomsten, en de gekapitaliseerde ontwikkelingskosten 
vertegenwoordigden € 8 miljoen van het totale bedrag.

Medewerkers

Op groepsniveau werden 27 ongevallen met werkverlet geregistreerd, gelijk aan de eerste helft van 2016, 
wat neerkomt op een frequentiegraad van 2,94. De ernstgraad was 0,08 (tegenover 0,87 in H1 2016).

Het aantal werknemers in de volledig geconsolideerde ondernemingen, inclusief in stopgezette activiteiten, 
steeg van 9.921 op het einde van 2016 naar 10.402 eind juni 2017. De stijging was voornamelijk te danken 
aan de organische groei in Rechargeable Battery Materials, alsook de verwerving van het volledige 
eigendom van Ordeg in Automotive Catalysts en de overname van Eurotungstene in Cobalt & Specialty 
Materials. Deze toenames werden gedeeltelijk tenietgedaan door de personeelsafvloeiing in Technical 
Materials na de sluiting van de productiefabriek in China.
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Stopgezette activiteiten

Stopgezette activiteiten kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2016 2016 2017

Totale omzet 347.6 305.1 221.6
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 147.5 110.6 86.1

Recurrente EBITDA 20.4 10.3 8.4

Recurrente EBIT* 20.3 10.3 8.3
   waarvan geassocieerde ondernemingen 1.1 (0.2) 0.9
Totale EBIT (42.6) 8.4 13.2
Recurrente operationele marge 13.0% 9.5% 8.6%

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 1.8 1.3 1.1
Investeringen 7.5 7.0 1.9

Aangewend kapitaal, einde periode 157.0 99.2 92.4
Aangewend kapitaal, gemiddelde 178.2 128.1 95.8
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 22.8% 16.1% 17.3%

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde 
ondernemingen) 1,467 946 936
Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde 
ondernemingen) 487 420 453

* In overeenstemming met IFRS 5 werden geen afschrijvingen opgenomen voor de stopgezette 
activiteiten. 

Overzicht van de activiteiten in 1H 2017

De verkoopvolumes en inkomsten van Building Products bleven stabiel op jaarbasis. Hoewel de 
concurrentiedruk in de meer gestandaardiseerde marktsegmenten aanhield, bleef de productmix sterk.

Op 23 mei 2017 maakte Umicore bekend exclusieve onderhandelingen te hebben opgestart met Fedrus 
International, een in België gevestigde producent en verdeler van bouwmaterialen, met het oog op de 
verkoop van Umicore’s Building Products-activiteiten. De voorgestelde transactie is onderworpen aan een 
informatie- en consultatieproces met de representatieve werknemersorganen. 
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Financieel overzicht

Niet-recurrente elementen en IAS 39

De niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van € 15 miljoen op de EBIT. De belangrijkste 
elementen hadden betrekking op een bijzondere waardevermindering van € 7 miljoen op de participatie van 
Umicore in Nyrstar en milieuvoorzieningen van € 5 miljoen verbonden aan de sanering van historische 
vervuiling. De impact van de niet-recurrente kosten op het nettoresultaat (aandeel van de Groep) bedroeg 
€ 11 miljoen.

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

Financiële resultaten en belastingen

Netto recurrente financiële kosten bedroegen € 19 miljoen, stabiel in vergelijking met het voorgaande jaar. 
De gemiddelde gewogen nettorente steeg naar 2,28%.

De recurrente belastingen voor de periode bedroegen € 45 miljoen wat overeenkomt met een recurrente 
effectieve belastingsvoet van 25,8%, stabiel in vergelijking met 25,6% het voorgaande jaar.

Kasstromen

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 93 miljoen. Deze omvatte een stijging van het werkkapitaal 
van € 156 miljoen door de groei van de activiteiten, in het bijzonder in de Energy & Surface Technologies 
business group.

De investeringen bedroegen € 141 miljoen, voornamelijk voor Umicore’s groeiprojecten in schone mobiliteit 
en recyclage. De Energy & Surface Technologies business group nam het grootste deel van de groei-
uitgaven voor haar rekening. De investeringen voor de Groep voor de tweede jaarhelft zullen naar 
verwachting hoger liggen dan in de eerste jaarhelft, in het licht van de aangekondigde 
capaciteitsuitbreidingen voor Rechargeable Battery Materials in China en Zuid-Korea.

Overnames waren goed voor een kasuitstroom van € 81 miljoen, waarvan het overgrote deel betrekking had 
op het verwerven van de overige 50% participatie in Ordeg.

Financiële schuld

Op 30 juni 2017 bedroeg de netto financiële schuld € 556 miljoen, een stijging ten opzichte van 
€ 296 miljoen aan het begin van het jaar, voornamelijk gedreven door groei en de verwerving van Ordeg. Dit 
bedrag omvat ook het bedrag van de private plaatsing van een krediet ten belope van € 330 miljoen in 
Europa. De middelen van de € 360 miljoen private plaatsing voor een krediet in de Verenigde Staten zullen 
worden opgenomen in december.

Het vermogen van de Groep bedroeg € 1.781 miljoen, resulterend in een netto schuldgraad (nettoschuld / 
nettoschuld + eigen vermogen) van 23,2%. De ratio nettoschuld tot recurrente EBITDA bedroeg 71,9%.

Indekking

Tijdens de eerste haarhelft van 2017 sloot Umicore termijncontracten af om een bijkomend deel van haar 
structurele blootstelling aan de prijzen van bepaalde edel- en basismetalen voor 2018 en 2019 in te dekken. 
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Dividend en aandelen

De Raad van Bestuur heeft een interim-dividend goedgekeurd van € 0,65 per aandeel. Dit komt overeen met 
de helft van het jaarlijkse dividend voor het financiële jaar 2016 en is in overeenstemming met het 
dividendbeleid. Het interim-dividend zal op 29 augustus 2017 worden uitbetaald.

Tijdens de eerste jaarhelft van 2017, verwierf Umicore 349,000 eigen aandelen. Tijdens de periode werden 
604.956 aandelen gebruikt in het kader van uitgeoefende aandelenopties en toekenning van aandelen. Op 
30 juni 2017 had Umicore 2.417.194 aandelen in eigen bezit, of 2,16% van de uitstaande aandelen van de 
Groep.

Kwartaalupdates

Umicore heeft beslist om niet langer updates voor het eerste en derde kwartaal te publiceren. Het 
management zal tijdens het jaar de dialoog blijven aangaan met investeerders rond strategische thema’s en 
de geboekte vooruitgang ten opzichte van Umicore’s langetermijndoelstellingen. 



     14/31

Verslag van de commissaris omtrent de beoordeling van de verkorte tussentijdse 
geconsolideerde financiële staten voor de periode afgesloten op 30 juni 2017

Inleiding
We hebben een beoordeling uitgevoerd van de in bijlage opgenomen verkorte tussentijdse geconsolideerde 
financiële staten, bestaande uit de geconsolideerde balans van Umicore en haar dochtervennootschappen 
(samen “de Groep”) op 30 juni 2017, de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerd overzicht 
van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, de geconsolideerde staat van mutaties in het eigen 
vermogen van de Groep en het geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode van zes maanden 
afgesloten op die datum, evenals de toelichtingen. De raad van bestuur is verantwoordelijk dat deze verkorte 
tussentijdse geconsolideerde financiële staten zijn opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met 
IAS 34, zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid om een besluit te 
formuleren over deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten op basis van onze beoordeling.

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

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

Sint-Stevens-Woluwe, 28 juli 2017

PwC Bedrijfsrevisoren bcvba
Vertegenwoordigd door

Kurt Cappoen
Bedrijfsrevisor

Verklaring over verantwoordelijkheid van het management

Ik verklaar, voorzover mij bekend, dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie (voor 
de periode afgesloten op 30 juni 2017), 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 2017. De commentaren over de globale resultaten van de Groep, zoals weergegeven op de 
bladzijden 1 tot 13 verschaffen een getrouw overzicht van de evolutie en resultaten van de activiteiten en de 
positie van de Groep en de ondernemingen opgenomen in de consolidatie.

Brussel, 28 juli 2017

Marc Grynberg 
Gedelegeerd bestuurder
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Verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor 
de periode eindigend op 30 juni 2017

Geconsolideerde resultatenrekening H1 H2 H1
(in miljoen €) 2016 2016 2017

   Omzet 4,821.5 5,622.0 6,247.9
   Andere bedrijfsopbrengsten 27.3 32.5 50.4
Bedrijfsopbrengsten 4,848.8 5,654.6 6,298.2
   Verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (4,126.2) (4,914.2) (5,433.6)
   Bezoldigingen en personeelsvoordelen (327.1) (309.0) (348.3)
   Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (77.7) (114.6) (107.4)
   Andere bedrijfskosten (173.5) (206.2) (241.0)
Bedrijfskosten (4,704.5) (5,544.0) (6,130.2)
Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa (4.3) (1.6) (6.9)

Bedrijfsresultaat 139.9 109.1 161.2

Financiële baten 1.9 2.9 2.3
Andere financiële lasten (9.9) (10.1) (16.3)
Wisselkoersverliezen en -winsten (1.2) (1.3) (7.2)
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen
  opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 7.3 9.5 12.0

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting 138.0 110.1 151.9

Belastingen op het resultaat (33.4) (23.0) (35.3)

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 104.6 87.1 116.6

Resultaat uit stopgezette bedrijfsactiviteiten * (52.3) 2.0 8.9

Resultaat van de periode 52.2 89.2 125.5
waarvan minderheidsbelangen 6.6 4.0 6.1
waarvan aandeel van de Groep 45.6 85.1 119.4

(in € / aandeel)

Winst per aandeel uit bedrijfsactiviteiten, basisberekening 0.90 0.76 1.01
Totale winst per aandeel, basisberekening 0.42 0.78 1.09
Winst per aandeel na verwatering uit bedrijfsactiviteiten 0.90 0.76 1.00
Totale winst per aandeel na verwatering 0.42 0.77 1.08

Dividend per aandeel 0.60 0.70 0.65

* Toerekenbaar aan aandeelhouders van deze bedrijven
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten H1 H2 H1
(in miljoen €) 2016 2016 2017

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 104.6 87.1 116.6

Elementen die niet naar de resultatenrekening 
geherclassificeerd kunnen worden
Bewegingen in personeelsvoordelen na uitdiensttreding, 
voortkomende uit veranderingen in actuariële parameters (30.2) 2.6 6.3
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen in 
componenten van niet-gerealiseerde resultaten 9.5 (3.5) (0.8)
Elementen die naderhand naar de resultatenrekening 
geherclassificeerd kunnen worden
Bewegingen in financiële vaste activareserves, beschibaar voor 
verkoop  -   0.1  -   
Bewegingen in kasstroomafdekkingsreserves 20.3 15.7 1.6
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen in 
componenten van niet-gerealiseerde resultaten (6.7) (3.8) 0.1
Bewegingen in herwerkingen van omrekeningsverschillen 6.8 23.4 (70.8)
Niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten (0.2) 34.5 (63.5)
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit stopgezette 
bedrijfsactiviteiten (54.4) (1.0) 9.4

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de 
periode 49.9 120.6 62.6
   waarvan aandeel van de Groep 42.6 115.7 58.9
   waarvan minderheidsbelangen 7.3 4.9 3.7

De invloed van de uitgestelde belastingen op de andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten heeft 
te maken met de kasstroomafdekkingsreserves (€ 0.1 miljoen) en de reserves voor personeelsvoordelen na 
uitdiensttreding (€ (0.8) miljoen).
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Geconsolideerde balans 
(in miljoen €) 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017

Vaste activa 1,627.0 1,727.4 1,738.7
   Immateriële vaste activa 249.8 305.3 294.3
   Materiële vaste activa 1,032.4 1,070.4 1,159.6
   Deelnemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 188.4 195.3 126.8
   Financiële activa beschikbaar voor verkoop 27.9 26.4 18.9
   Leningen 1.6 1.2 3.9
   Handels- en overige vorderingen 16.1 11.1 11.1
   Uitgestelde belastingactiva 110.8 117.6 124.2

Vlottende activa 1,985.4 2,164.8 2,713.2
   Leningen 1.9 14.8 1.7
   Voorraden 1,029.1 1,188.8 1,329.2
   Handels- en overige vorderingen 826.6 844.3 1,130.5
   Terug te vorderen belastingen 30.5 32.5 35.2
   Kas en kasequivalenten 97.3 84.5 216.6

Activa uit stopgezette activiteiten 476.1 253.5 281.6

Totaal der activa 4,088.4 4,145.7 4,733.4

Eigen vermogen 1,785.6 1,848.0 1,839.0
   Eigen vermogen van de groep 1,749.3 1,829.0 1,810.5
      Kapitaal en uitgifttepremies 502.9 502.9 502.9
      Overgedragen resultaten en reserves 1,520.9 1,560.0 1,592.1
      Omrekeningsverschillen en overige reserves (172.8) (144.2) (199.1)
      Eigen aandelen (101.7) (89.6) (85.4)
   Minderheidsbelangen 57.0 58.4 58.1
   Elementen van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
van de stopgezette activiteiten (20.7) (39.4) (29.7)

Schulden op meer dan één jaar 473.5 491.3 818.3
   Voorzieningen voor personeelsvoordelen 343.2 337.9 333.9
   Financiële schulden 24.5 24.4 354.3
   Handels- en overige schulden 27.0 41.7 39.6
   Latente belastingpassiva 6.0 6.9 7.9
   Voorzieningen 72.8 80.4 82.6

Schulden op ten hoogste één jaar 1,488.3 1,661.5 1,907.2
   Financiële schulden 379.4 400.8 471.8
   Handels- en overige schulden 1,026.3 1,161.4 1,321.4
   Te betalen belastingen 48.4 57.7 62.6
   Voorzieningen 34.2 41.7 51.3

Passiva uit stopgezette activiteiten 341.1 144.9 169.0

Totaal der passiva 4,088.4 4,145.7 4,733.4
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Geconsolideerde staat van 
mutaties in het eigen vermogen 
van de Groep 
(in miljoen €)

Kapitaal& 
uitgifte-
premies

Reserves
Omrekening 
verschillen & 

overige 
reserves

Eigen 
aandelen

Minderheids-
belangen

Totaal voort-
gezette 
bedrijfs-

activiteiten

Resultaten 
elementen uit 
stopgezette 
activiteiten

Totaal eigen 
vermogen

Balans bij het begin van H1 2016 502.9 1,501.3 (175.5) (129.9) 52.6 1,751.3 33.7 1,785.0

   Resultaat van de periode  -   98.1  -    -   6.5 104.6 (52.3) 52.2
   Componenten van niet-gerealiseerde resultaten  -    -   (1.1)  -   0.9 (0.2) (2.1) (2.3)
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
van de periode  -   98.1 (1.1)  -   7.3 104.3 (54.4) 49.9

Bewegingen in reserves voor op aandelen 
gebaseerde vergoedingen  -    -   3.8  -    -   3.8  -   3.8
Dividenden  -   (76.2)  -   (2.8) (79.1)  -   (79.1)
Overboekingen  -   (2.2)  -   2.2  -    -    -    -   
Wijzigingen eigen aandelen  -    -    -   26.0  -   26.0  -   26.0

Balans op het einde van H1 2016 502.9 1,520.9 (172.8) (101.7) 57.0 1,806.4 (20.7) 1,785.6

   Resultaat van de periode  -   83.1  -    -   4.0 87.1 2.0 89.1
   Componenten van niet-gerealiseerde resultaten  -    -   33.6  -   0.9 34.5 (3.0) 31.5
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
van de periode  -   83.1 33.6  -   4.9 121.6 (1.0) 120.6

Dividenden  -   (65.5)  -    -   (1.9) (67.4)  -   (67.4)
Overboekingen  -   9.1 (9.1)  -    -    -    -    -   
Wijzigingen eigen aandelen  -    -    -   12.0  -   12.0  -   12.0
Wijzigingen in consolidatiekring  -   12.4 4.1  -   (1.6) 14.9 (17.7) (2.8)

Balans op het einde van H2 2016 502.9 1,560.0 (144.2) (89.6) 58.4 1,887.5 (39.4) 1,848.0
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Geconsolideerde staat van 
mutaties in het eigen vermogen 
van de Groep 
(in miljoen €)

Kapitaal& 
uitgifte-
premies

Reserves
Omrekening 
verschillen & 

overige 
reserves

Eigen 
aandelen

Minderheids-
belangen

Totaal voort-
gezette 
bedrijfs-

activiteiten

Resultaten 
elementen uit 
stopgezette 
activiteiten

Totaal eigen 
vermogen

Balans bij het begin van H1 2017 502.9 1,560.0 (144.2) (89.6) 58.4 1,887.5 (39.4) 1,848.0

   Resultaat van de periode  -   110.5  -    -   6.1 116.6 8.9 125.5
   Componenten van niet-gerealiseerde resultaten  -    -   (61.0)  -   (2.4) (63.5) 0.6 (62.9)
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
van de periode  -   110.5 (61.0)  -   3.7 53.2 9.4 62.6

Bewegingen in reserves voor op aandelen 
gebaseerde vergoedingen  -    -   6.1  -    -   6.1 0.3 6.4
Dividenden  -   (76.5)  -    -   (4.0) (80.5)  -   (80.5)
Overboekingen  -   (1.9)  -   1.9  -    -    -    -   
Wijzigingen eigen aandelen  -    -    -   2.4  -   2.4  -   2.4

Balans op het einde van H1 2017 502.9 1,592.1 (199.1) (85.4) 58.1 1,868.6 (29.7) 1,839.0
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht H1 H2 H1
(in miljoen €) 2016 2016 2017

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 104.6 87.1 116.6
  Aanpassing voor resultaat van de ondernemingen opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode (7.3) (9.5) (12.0)
  Aanpassing voor niet-kastransacties 74.2 114.7 90.8
  Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld of 
geklasseerd moeten worden onder de investerings- of 
financieringskasstromen 40.4 26.3 40.2
  Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal (12.8) 26.1 (155.4)
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 199.1 244.7 80.2
Ontvangen dividenden 6.8 1.7 8.5
Belastingen betaald in de loop van het boekjaar (37.4) (27.9) (37.1)
Ontvangen subsidies  -   (2.3) 0.2
Netto operationele kasstromen 168.5 216.2 51.9

  Verwerving van materiële vaste activa (77.2) (129.8) (134.2)
  Verwerving van immateriële vaste activa (9.9) (70.8) (12.8)
  Verwerving van nieuwe dochterondernemingen, na aftrek van hun 
liquide middelen  -    -   (81.1)
  Verwerving van financiële vaste activa (8.6)  -   (0.1)
  Nieuwe toegekende leningen 0.0 (13.0) (2.1)
Subtotaal van de verwervingen (95.7) (213.6) (230.2)
  Afstand van materiële vaste activa 0.8 3.5 1.1
  Afstand van immateriële vaste activa  -   0.8 1.3
  Afstand van dochterondernemingen en geassocieerde 
ondernemingen, na aftrek van hun liquide middelen  -   138.6 0.0
  Afstand van financiële vaste activa 5.5  -   0.4
  Aflossing van leningen 0.8 (0.1) 13.0
Subtotaal van de overdrachten 7.1 93.6 15.8
Toename / Afname van de investeringsthesaurie (88.6) (120.0) (214.4)

  Verkoop (aankoop) van eigen aandelen 26.0 12.0 2.4
  Ontvangen interesten 1.2 2.1 1.8
  Betaalde interesten (5.0) (4.7) (6.1)
  Nieuwe leningen en aflossingen (10.8) 17.3 369.3
  Dividenden uitgekeerd aan Umicore-aandeelhouders (72.7) (65.5) (77.5)
  Dividenden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders (1.2) (3.5) (4.0)
Toename / Afname van de financieringsthesaurie (62.5) (42.4) 285.9

Invloed van de wisselkoers 1.7 (0.3) 6.3

Netto kas en kasequivalenten uit bedrijfsactiviteiten 19.0 53.6 129.7

Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 66.2 85.2 71.3
Impact van finale financiering voor stopgezette activiteiten  -   (67.5) 3.2
Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 85.2 71.3 204.2

Kas uit stopgezette activiteiten 30.9 45.3 54.1

waarvan kas en kasequivalenten 128.2 129.8 270.7
waarvan krediet op bankrekeningen (12.1) (13.2) (12.4)
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Toelichting bij de verkorte tussentijdse geconsolideerde 
financiële staten voor de periode eindigend op 30 juni 2017

Toelichting 1: Voorstellingsbasis

De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2017 
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 2016 zoals gepubliceerd in het Jaarverslag 2016 

De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden voor publicatie goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur van 28 juli 2017.

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 2016.

Toelichting 3: Segmentinformatie
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Verkorte segmentinformatie H1 
2016
(in miljoen €)

Catalysis
Energy & 
Surface 

Technologies
Recycling Corporate Eliminaties

Totaal 
Voortgezette 
activiteiten

Stopgezette 
activiteiten Totaal

Totale omzet per segment 1,395.3 683.6 3,076.7 12.6 (346.8) 4,821.5 347.6 5,169.0
   waarvan externe omzet 1,392.0 657.9 2,758.9 12.6  -   4,821.5 347.6 5,169.0
   waarvan omzet tussen segementen 3.3 25.7 317.8  -   (346.8)  -    -    -   
Totale inkomsten per segment (metaal niet 
inbegrepen) 598.0 288.4 323.3  -   (2.7) 1,206.9 147.6 1,354.5
   waarvan externe inkomsten (metaal niet 
inbegrepen) 597.4 288.2 321.3  -    -   1,206.9 147.6 1,354.4
   waarvan inkomsten tussen segmenten (metaal niet 
inbegrepen) 0.6 0.2 2.0  -   (2.7)  -    -    -   

Recurrente EBIT 77.6 36.9 61.5 (20.6)  -   155.4 20.3 175.7
   waarvan van bedrijfsresultaat 72.5 37.8 61.5 (22.8)  -   148.9 19.2 168.1
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 5.1 (0.8)  -   2.2  -   6.5 1.1 7.6
Niet-recurrente EBIT 0.7 2.1 (2.2) (3.9)  -   (3.3) (64.3) (67.6)
   waarvan van bedrijfsresultaat  -   2.1 (2.2) (3.8)  -   (3.9) (64.6) (68.6)
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 0.7  -    -   (0.1)  -   0.6 0.3 0.9
IAS 39 effect op EBIT (2.0) (0.5) (3.0) 0.5  -   (4.9) 1.4 (3.5)
   waarvan van bedrijfsresultaat (1.6) (0.5) (3.0)  -    -   (5.1) 1.4 (3.7)
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode (0.3)  -    -   0.5  -   0.2  -   0.2
Totale EBIT 76.3 38.6 56.4 (24.0)  -   147.2 (42.6) 104.6
   waarvan van bedrijfsresultaat 70.8 39.4 56.4 (26.6)  -   139.9 (44.0) 95.9
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 5.5 (0.8)  -   2.7  -   7.3 1.4 8.7

Investeringen 22.8 22.4 29.6 3.7  -   78.5 7.5 86.0
Afschrijvingen 24.7 22.2 29.7 6.3  -   83.0 0.1 83.1
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Verkorte segmentinformatie H2 
2016
(in miljoen €)

Catalysis
Energy & 
Surface 

Technologies
Recycling Corporate Eliminaties

Totaal 
Voortgezette 
activiteiten

Stopgezette 
activiteiten Totaal

Totale omzet per segment 1,383.9 785.3 3,809.7 19.1 (375.9) 5,622.1 305.1 5,927.2
   waarvan externe omzet 1,378.1 756.8 3,468.1 19.1  -   5,622.1 305.1 5,927.2
   waarvan omzet tussen segementen 5.8 28.6 341.6  -   (375.9)  -    -    -   
Totale inkomsten per segment (metaal niet 
inbegrepen) 565.4 321.8 317.9  -   (2.7) 1,202.5 110.6 1,313.1
   waarvan externe inkomsten (metaal niet 
inbegrepen) 564.9 321.7 315.9  -    -   1,202.5 110.6 1,313.1
   waarvan inkomsten tussen segmenten (metaal niet 
inbegrepen) 0.6 0.1 2.0  -   (2.7)  -    -    -   

Recurrente EBIT 74.9 44.8 63.4 (18.3)  -   164.7 10.3 175.0
   waarvan van bedrijfsresultaat 70.8 42.9 63.4 (23.3)  -   153.8 10.5 164.3
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 4.1 1.8  -   5.0  -   10.9 (0.2) 10.7
Niet-recurrente EBIT (26.7) (3.0) (8.3) (7.8)  -   (45.8) 3.2 (42.6)
   waarvan van bedrijfsresultaat (26.7) (3.0) (8.3) (6.2)  -   (44.1) 3.2 (40.9)
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode  -    -    -   (1.7)  -   (1.7)  -   (1.7)
IAS 39 effect op EBIT 1.0 (6.1) 4.0 0.6  -   (0.4) (5.1) (5.5)
   waarvan van bedrijfsresultaat 1.4 (6.1) 4.0 (0.1)  -   (0.7) (5.1) (5.8)
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode (0.4)  -    -   0.7  -   0.3  -   0.3
Totale EBIT 49.2 35.7 59.1 (25.6)  -   118.5 8.4 126.9
   waarvan van bedrijfsresultaat 45.6 33.8 59.1 (29.6)  -   109.0 8.6 117.6
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 3.6 1.8  -   4.0  -   9.5 (0.2) 9.3

Investeringen 23.7 122.0 42.7 6.0  -   194.3 7.0 201.3
Afschrijvingen 26.2 27.7 32.6 6.3  -   92.9  -   93.0
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Verkorte segmentinformatie H1 
2017
(in miljoen €)

Catalysis
Energy & 
Surface 

Technologies
Recycling Corporate Eliminaties

Totaal 
Voortgezette 
activiteiten

Stopgezette 
activiteiten Totaal

Totale omzet per segment 1,562.0 1,144.7 3,961.9 25.8 (446.5) 6,247.9 221.6 6,469.5
   waarvan externe omzet 1,550.1 1,115.3 3,556.7 25.8  -   6,247.9 221.6 6,469.5
   waarvan omzet tussen segementen 12.0 29.4 405.2  -   (446.5)  -    -    -   
Totale inkomsten per segment (metaal niet 
inbegrepen) 632.8 398.4 339.5  -   (3.2) 1,367.4 86.1 1,453.5
   waarvan externe inkomsten (metaal niet 
inbegrepen) 631.8 398.3 337.4  -    -   1,367.4 86.1 1,453.5
   waarvan inkomsten tussen segmenten (metaal niet 
inbegrepen) 1.0 0.1 2.1  -   (3.2) (0.0)  -   (0.0)

Recurrente EBIT 80.9 61.2 73.3 (20.1)  -   195.3 8.3 203.6
   waarvan van bedrijfsresultaat 80.5 57.8 73.3 (27.5)  -   184.1 7.4 191.4
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 0.4 3.4  -   7.4  -   11.2 0.9 12.1
Niet-recurrente EBIT (1.5) (0.1) (1.1) (12.0)  -   (14.8) 0.2 (14.6)
   waarvan van bedrijfsresultaat (1.1) (0.1) (1.1) (11.7)  -   (14.1) 0.2 (14.0)
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode (0.4)  -    -   (0.3)  -   (0.6)  -   (0.6)
IAS 39 effect op EBIT (1.3) (4.5) (2.4) 0.6  -   (7.6) 4.5 (2.9)
   waarvan van bedrijfsresultaat (2.2) (4.5) (2.4) 0.1  -   (9.0) 4.5 (4.3)
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 0.9  -    -   0.5  -   1.4  -   1.4
Totale EBIT 78.1 56.6 69.8 (31.6)  -   172.9 13.2 186.1
   waarvan van bedrijfsresultaat 77.2 53.2 69.8 (39.2)  -   161.0 12.3 173.2
   waarvan van ondernemingen opgenomen volgens 
de vermogensmutatiemethode 0.9 3.4  -   7.6  -   12.0 0.9 12.9

Investeringen 15.8 93.6 24.7 4.7  -   138.7 1.9 140.6
Afschrijvingen 27.9 27.7 30.8 6.1  -   92.5 0.1 92.6
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Toelichting 4: Niet-recurrente resultaten en IAS 39 impact op het resultaat, 
stopgezette activiteiten inbegrepen

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

H1 2016

  Bedrijfsresultaat 95.9 168.1 (68.6) (3.7)
    waarvan opbrengsten van andere financiële activa (4.3) 0.1 (4.4)  -   
  Resultaat van de ondernemingen opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode 8.7 7.6 0.9 0.2
EBIT 104.6 175.7 (67.6) (3.5)

Financiële kosten (9.4) (19.3)  -   9.9
Belastingen (43.0) (38.2) (2.8) (2.1)

Nettoresultaat 52.2 118.3 (70.4) 4.4
   waarvan minderheidsbelangen 6.6 6.9 (0.4) 0.1
   waarvan aandeel van de Groep 45.6 111.4 (70.0) 4.3

H2 2016

  Bedrijfsresultaat 117.6 164.3 (40.9) (5.8)
    waarvan opbrengsten van andere financiële activa (0.4) (0.0) (0.4)  -   
  Resultaat van de ondernemingen opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode 9.3 10.7 (1.7) 0.3
EBIT 126.9 175.0 (42.6) (5.5)

Financiële kosten (11.3) (12.6)  -   1.3
Belastingen (26.5) (37.1) 8.5 2.2

Nettoresultaat 89.1 125.3 (34.1) (2.0)
   waarvan minderheidsbelangen 4.0 3.9 0.2 (0.1)
   waarvan aandeel van de Groep 85.1 121.4 (34.4) (2.0)

H1 2017

  Bedrijfsresultaat 173.2 191.4 (14.0) (4.3)
    waarvan opbrengsten van andere financiële activa (6.9) 1.2 (8.0)  -   
  Resultaat van de ondernemingen opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode 12.9 12.1 (0.6) 1.4
EBIT 186.1 203.6 (14.6) (2.9)

Financiële kosten (21.9) (18.8)  -   (3.0)
Belastingen (38.7) (44.5) 3.8 1.9

Nettoresultaat 125.5 140.2 (10.8) (4.0)
   waarvan minderheidsbelangen 6.1 6.2 (0.1) (0.1)
   waarvan aandeel van de Groep 119.4 134.0 (10.7) (3.9)

De niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van € 15 miljoen op de EBIT. De voornaamste 
items waren de afschrijving van Umicore’s aandeelhouderschap in Nyrstar voor € 7 miljoen en het boeken 
van milieuvoorzieningen voor € 5 miljoen voor de sanering van historische vervuiling. De impact van de niet-
recurrente kosten op het nettoresultaat (aandeel van de Groep) bedroeg € 11 miljoen.
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De IAS 39 boekhoudkundige regels hadden een negatief effect van € 3 miljoen op de EBIT en een negatieve 
impact van € 4 miljoen op het nettoresultaat (aandeel van de Groep). Alle IAS 39-effecten zijn van niet-
contante aard.

Toelichting 5: Op aandelen gebaseerde vergoedingen

In de resultatenrekening werd een kost van € 6,4 miljoen opgenomen die te maken heeft met de 
aandelenopties en aandelen die in 2017 aan de hogere kaderleden van de groep werden toegekend.

Toelichting 6: Financiële instrumenten

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

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

6.1 Financiële instrumenten gerelateerd aan kasstroomindekking

Nominaal of 
contractueel bedrag Reële waarde

(in duizend €) 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017

Termijnovereenkomsten: goederen verkocht 78,820 86,500 4,558 (127)
Termijnovereenkomsten: goederen aangekocht (52,408) (49,071) 9,051 1,628
Termijnovereenkomsten: deviezen verkocht 352,559 346,320 3,169 16,303
Forward rentevoet swapscontracten  -    -   (2,550) (1,951)
Totaal reële waarde-impact (integraal 
geconsolideerde dochterondernemingen)  -    -   14,228 15,853
Erkend in handels- en overige vorderingen  -    -   21,347 20,706
Erkend in handels- en overige schulden  -    -   (7,119) (4,853)
Totaal  -    -   14,228 15,853

De reële waarden van de effectieve indekkingsinstrumenten worden in eerste instantie erkend in de reële 
waardereserves opgenomen onder het eigen vermogen. Nadat de onderliggende of aangegane transacties 
zich voordoen, worden ze afgeboekt uit het eigen vermogen.

De termijnovereenkomsten voor verkochte goederen werden opgezet voor de indekking van onder edele 
metalen. De termijnovereenkomsten voor aangekochte goederen werden opgezet voor de indekking van 
prijsrisico’s op elektriciteit, gas en stookolie.

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

De condities voor alle termijncontracten zijn gangbare marktcondities.

In die omstandigheden waar documentatie voor hedge accounting zoals gedefinieerd onder IAS 39 niet 
beschikbaar is, worden financiële instrumenten, gebruikt voor het indekken van structurele risico’s van 
metalen en deviezen, gewaardeerd alsof ze worden aangehouden ter verhandeling. Zulke instrumenten 
worden echter weldegelijk gebruikt om toekomstige waarschijnlijke kasstromen te dekken en zijn dus niet 
speculatief van aard.
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De kasstroomindekking van Umicore is op geen enkele manier ineffectief geweest in 2016, noch in 2017.

6.2 Andere financiële instrumenten

Nominaal of 
contractueel bedrag Reële waarde

(in duizend €) 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017

Termijnovereenkomsten: goederen verkocht 174,163 80,539 4,451 (578)
Termijnovereenkomsten: goederen aangekocht (147,073) (120,399) (1,414) (171)
Termijnovereenkomsten: deviezen verkocht 697,010 738,159 (5,109) 7,231
Termijnovereenkomsten: deviezen aangekocht (274,284) (439,484) 6,304 (5,634)
Totaal reële waarde-impact (integraal 
geconsolideerde dochterondernemingen)  -    -   4,233 848
Erkend in handels- en overige vorderingen  -    -   15,959 11,451
Erkend in handels- en overige schulden  -    -   (11,725) (10,603)
Totaal  -    -   4,233 848

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

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

Toelichting 7: Aandelen

Het aantal aandelen op het einde van juni is 112.000.000.

Van de 2.673.150 eigen aandelen in bezit op het einde van 2016 werden 35,956 aandelen gebruikt voor het 
vrije aandelenprogramma voor werknemers en werden 569,000 aandelen gebruikt voor de uitoefening van 
aandelenopties gedurende de periode. Umicore heeft 349,000 eigen aandelen ingekocht. Op 30 juni 2017 
bezat Umicore 2.417.194 eigen aandelen wat neerkomt op 2,16% 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.

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

De groep heeft geen materiële hangende dossiers meer die kunnen bestempeld worden als voorwaardelijke 
verplichtingen en activa volgens de definitie van IFRS.
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Toelichting 10: Rechten en verplichten

Umicore heeft met succes een uitgifte van € 360 miljoen US Private Placement notes afgerond met afsluiting 
op 7 december 2017. We verwachten dat tegen jaareinde de impact van deze uitgifte zichtbaar zal zijn in de 
geconsolideerde balans.

Toelichting 11: Bedrijfsacquisities

In maart 2017 kondigde Umicore de verwerving aan van de gecombineerde 50% participatie van Samkwang 
Glass Ind. Co., Ltd. en OCI Company Ltd. in de Zuid-Koreaanse joint venture voor autokatalysatoren, Ordeg 
Co. Ltd. Umicore – dat voorheen 50% van de aandelen bezat – heeft nu de volledige controle over Ordeg, 
wat haar in staat zal stellen om beter in te spelen op de globale behoeften van haar Koreaanse klanten voor 
autokatalysatoren. Ordeg wordt volledig geconsolideerd vanaf 1 april 2017. Een voorlopige openingsbalans 
werd voorbereid met ingang vanaf 1 april. Deze kan echter nog op een aantal vlakken wijzigen gedurende 
de volgende 12 maanden.

Eind maart 2017 heeft Umicore 100% verworven van Eurotungstene, een bedrijf van de Eramet group dat 
gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en het op de markt brengen van metaalpoeders die gebruikt 
worden in diamant gereedschap en hard metaal toepassingen. De verwerving van Eurotungstene, dat zal 
geïntegreerd worden in de business unit Cobalt & Specialty Materials, zal Umicore toelaten om zijn 
productportefeuille uit te breiden en beter tegemoet te komen aan de noden van de klanten. Eurotungstene 
wordt volledig geconsolideerd vanaf 1 april 2017. Een voorlopige openingsbalans werd voorbereid met 
ingang vanaf 1 april. Deze kan echter nog op een aantal vlakken wijzigen gedurende de volgende 
12 maanden.

De gecombineerde aankoopprijs van deze twee acquisities bedraagt € 87,1 miljoen. De volgende activa en 
verplichtingen werden verworven en geconsolideerd vanaf 1 april 2017: (im)materiële activa voor 
€ 62,2 miljoen, werkkapitaal voor € 143,8 miljoen, korte en lange termijn financiële schuld voor € 46 miljoen 
en cash en cash equivalenten voor € 6,1 miljoen. Een gecombineerde badwill van € 3,9 miljoen werd erkend.

In juni 2017 kondigde Umicore aan dat het een overeenkomst heeft bereikt om Haldor Topsoe’s 
katalysatoractiviteit voor zware diesel- en stationaire toepassingen over te nemen voor een 
ondernemingswaarde van DKK 900 miljoen (ca. € 120 miljoen) plus een earn-out. Haldor Topsoe is een 
toonaangevende producent van hoogperformante katalysatoren voor een waaier van industrieën. De 
autokatalysatoren worden gebruikt in emissiesystemen voor zware dieselmotoren voor zowel weggebruik als 
niet-weggebruik en voldoen aan de strengste emissienormen, waaronder Euro VI. De stationaire activiteit 
biedt katalytische oplossingen om NOx-emissies van industriële bronnen te behandelen zoals gasgestookte 
energiecentrales evenals van maritieme toepassingen. Beide activiteiten stellen momenteel ongeveer 280 
mensen te werk, bedienen klanten van productiefaciliteiten in Frederikssund (Denemarken), Houston 
(Texas), Tianjin (China) en Joinville (Brazilië), en hebben O&O-faciliteiten in Lyngby (Denemarken). De 
transactie is onderworpen aan de normale opschortende voorwaarden, inclusief verplichte aangiftes, en 
wordt finaal verwacht te zijn rond jaareinde.

Toelichting 12: Stopgezette activiteiten

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

In juni 2016 heeft Umicore een akkoord ondertekend over de verkoop van haar Zinc Chemicals business unit 
aan OpenGate Capital, een Amerikaanse private investeringsmaatschappij die zich richt op de ontwikkeling 
van een brede portfolio van hoogwaardige industriële activiteiten. Zinc Chemicals werd effectief verkocht 
eind oktober 2016.
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In mei 2017 kondigde Umicore aan dat het een bindende aanbieding ontvangen had van Fedrus 
International, een Belgische producent en distributeur van bouwmaterialen, om de activiteiten te verwerven 
van Building Products, die handel drijven onder de merknaam VMZINC®. Op basis van de bindende 
aanbieding heeft Umicore beslist om exclusieve onderhandelingen aan te gaan met Fedrus International. De 
voorgestelde transactie is onderworpen aan een informatie en consultatie proces met de 
werknemersafgevaardigden. We verwachten dat dit proces zal afgerond worden in de komende maanden. 
Ondertussen wordt Building Products voorgesteld als stopgezette bedrijfsactiviteiten.

Met betrekking tot de onvoorziene zaak vs de Franse mededingingsautoriteit zijn er geen wijzigingen ten 
opzichte van wat gepubliceerd werd in december 2016.

Activa en passiva van de stopgezette 
activiteiten
(in miljoen €) 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017

Vaste activa 164.2 90.3 90.6
Materiële vaste activa 123.1 62.1 63.9
Deelnemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 23.5 16.0 16.0
Overige vaste activa 17.6 12.2 10.8

Vlottende activa 311.8 163.1 190.9
Voorraden 149.6 92.5 90.9
Handels- en overige vorderingen 128.9 23.9 45.0
Kas en kasequivalenten 30.9 45.3 54.1
Overige vlottende activa 2.5 1.4 0.9

Totaal der activa 476.1 253.5 281.6

Schulden op meer dan één jaar 46.3 39.8 38.9
Voorzieningen voor personeelsvoordelen 38.5 36.9 36.5
Financiële schulden 0.8 0.5 0.4
Overige schulden op meer dan één jaar 7.0 2.4 2.0

Schulden op ten hoogste één jaar 294.8 105.1 130.1
Financiële schulden 21.1 0.4 0.4
Handels- en overige schulden 265.3 103.5 125.0
Overige schulden op ten hoogste één jaar 8.4 1.3 4.8

Totaal der passiva 341.1 144.9 169.0
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Verkorte resultatenrekening van de 
stopgezette activiteiten H1 H2 H1
(in miljoen €) 2016 2016 2017

Bedrijfsopbrengsten 350.5 310.8 223.2
Bedrijfskosten (394.6) (302.2) (211.2)
Bedrijfsresultaat (44.0) 8.6 12.0

Netto financiële kosten (0.1) (2.9) (0.6)
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen
  opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 1.4 (0.1) 0.9

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting (42.8) 5.6 12.3

Belastingen op het resultaat (9.6) (3.5) (3.4)

Resultaat van de periode (52.3) 2.0 8.9

(in € / aandeel)

Totale winst per aandeel, basisberekening uit stopgezette 
activiteiten (0.48) 0.02 0.08
Winst per aandeel na verwatering uit stopgezette activiteiten (0.48) 0.02 0.08

Verkorte kasstromentabel van de 
stopgezette activiteiten H1 H2 H1
(in miljoen €) 2016 2016 2017

   Netto operationele kasstromen 3.5 (66.9) 15.2
   Toename / Afname van de investeringsthesaurie (7.4) 36.3 (1.7)
   Toename / Afname van de financieringsthesaurie (2.3) (20.3) (1.7)
   Invloed van de wisselkoers (0.8) (2.1) 0.2
Netto kas en kasequivalenten uit bedrijfsactiviteiten (7.0) (53.0) 12.0

Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar uit 
stopgezette bedrijfsactiviteiten 37.9 30.9 45.3
Impact van finale financiering voor stopgezette activiteiten  -   67.5 (3.2)
Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar uit 
stopgezette bedrijfsactiviteiten 30.9 45.3 54.1

Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten

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

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

Voor meer informatie

Investor Relations

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

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

Media Relations

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

Financiële kalender

25 augustus 2017 Datum dat aandeel zonder interim dividend verhandeld wordt

28 augustus 2017 Registratiedatum voor interim dividend

29 augustus 2017 Datum betaling interim dividend

9 februari 2018 Jaarresultaten 2017

24 april 2018 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 
is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van 
Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken 
en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better 
life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot onderzoek & 
ontwikkeling zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale 
klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2017 een omzet van € 6,5 miljard 
(inkomsten van € 1,5 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/financiele-kalender/hyr2017nl/ 

http://www.umicore.com/nl/investors/financiele-gegevens/glossarium/
http://www.umicore.com/nl/investors/financiele-kalender/hyr2017nl/

