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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP UMICORE OVER DE JAARREKENING VOOR 
HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2019 
 
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Umicore (de “Vennootschap”), leggen 
wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door 
wet- en regelgeving gestelde eisen. Het vormt één geheel en is ondeelbaar. 
 
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 
25 april 2017, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, uitgebracht op aanbeveling van 
het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op de datum van 
de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 
31 december 2019. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van de Vennootschap 
aangevat vóór 1993. 
 
 
Verslag over de jaarrekening 

 
Oordeel zonder voorbehoud 

 
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap, die de balans 
op 31 december 2019 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum 
en de toelichting. Deze jaarrekening vertoont een balanstotaal van EUR 4.633.448.215,46 en de 
resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar van EUR 209.257.716,47. 
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële 
toestand van de Vennootschap per 31 december 2019, alsook van haar resultaten over het boekjaar 
dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel. 
 
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van 
toepassing in België. Wij hebben bovendien de door de IAASB goedgekeurde internationale 
controlestandaarden toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet 
goedgekeurd zijn op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden 
zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van 
de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de 
controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de 
onafhankelijkheid.  
 
Wij hebben van de raad van bestuur en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze 
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
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Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Gebeurtenis na de datum van afsluiting van 
het boekjaar 
 
Wat betreft de COVID-19 pandemie, vestigen wij de aandacht op punt 2 van het jaarverslag en op de 
waarderingsregels van de jaarrekening ("Gebeurtenissen na balansdatum").  Daarin licht de raad van 
bestuur zijn mening toe dat de gevolgen van deze pandemie een effect van materieel belang zouden 
kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap in 2020, maar dat ze  geen effecten 
van materieel belang hebben op de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2019. 
Wij brengen geen voorbehoud in ons oordeel tot uitdrukking met betrekking tot deze aangelegenheid. 
 
Kernpunten van de controle 
 
Kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die naar ons professioneel oordeel het 
meest significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode. Deze 
aangelegenheden zijn behandeld in de context van onze controle van de jaarrekening als geheel en 
bij het vormen van ons oordeel hierover, en wij verschaffen geen afzonderlijk oordeel over deze 
aangelegenheden. 
 
Wijziging van de waarderingsregels met betrekking tot permanente metaalvoorraden. 
 
Beschrijving van het kernpunt van de controle 
 
Umicore is blootgesteld aan metaalkoersrisico’s op de permanente metaalvoorraden. Dit risico bestaat 
uit de kans dat metaalkoersen dalen tot onder de boekwaarde van deze voorraden. Tot en met 
31 december 2018, werden deze permanente metaalvoorraden gewaardeerd aan een 
geïndividualiseerde historische gemiddelde kost, waarbij, indien nodig, een aanpassing werd 
doorgevoerd volgens een marktvergelijkingsmechanisme (“lower of cost or market”). Vanaf 2019 
worden de permanente metaalvoorraden gewaardeerd volgens de regels voor waardering en 
erkenning van materiële vaste activa, aangezien deze metalen constant vastzitten in de productie en 
logistieke activiteiten; en niet worden geacht te worden verkocht of verbruikt. Aangezien de 
permanente metaalvoorraden worden beschouwd als voorraden met een onbeperkte levensduur, zijn 
ze onderhevig aan Umicore’s jaarlijkse toetsing naar noodzaak van een waardemindering op de 
activiteiten die deze voorraden gebruiken. Van zodra er gevoelige wijzigingen zijn in de opzet van 
deze activiteiten, waardoor de permanente metaalvoorraden niet langer vereist zijn, zullen deze 
voorraden heringedeeld worden van “aangehouden voor gebruik” tot “beschikbaar voor verkoop”, 
gewaardeerd aan de laagste waarde van de boekwaarde of de reële waarde verminderd met de 
verkoopkosten. Deze wijziging van de waarderingsregels werd goedgekeurd door de raad van bestuur 
in 2019. 
 
Deze wijziging in waarderingsregels was het meest significant bij onze controle als gevolg van de 
significante impact op de geconsolideerde jaarrekening. De waarderingsregels van de jaarrekening 
geven aan dat de non-cash waardevermindering met EUR 63 miljoen hoger zou zijn in de 
resultatenrekening indien de voorgaande waarderingsregel zou zijn toegepast op de resultaten per 
31 december 2019.  
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Onze auditbenadering met betrekking tot het kernpunt van de controle 
 
Samen met onze technische boekhoudspecialisten, hebben we geanalyseerd of deze wijziging in 
waarderingsregels in overeenstemming is met de Belgische boekhoudprincipes. We hebben 
geanalyseerd of alle permanente metaalvoorraden werden gewaardeerd aan hun boekwaarde op 
31 december 2019 of aan de laagste waarde van de boekwaarde en de reële waarde verminderd met 
de verkoopkosten indien deze permanente metaalvoorraden beschikbaar zijn voor verkoop. Verder 
hebben we de volledigheid en juistheid van de toelichtingen in de jaarrekening met betrekking tot deze 
wijziging in waarderingsregels afgetoetst. 
 
Onze bevindingen 
 
De nieuwe waarderingsregel is in overeenstemming met de Belgische boekhoudprincipes. We 
beschouwen de toelichtingen van deze wijziging van de waarderingsregels als geschikt.  
 
 
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur voor het opstellen van de jaarrekening 

 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld 
geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, 
alsook voor de interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de 
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 

 
Bij het opstellen van de jaarrekening is de raad van bestuur verantwoordelijk voor het inschatten van 
de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van 
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de Vennootschap te 
liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen, of geen realistisch alternatief heeft dan dit te 
doen. 

 
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening 

 
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten, en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een 
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een 
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt 
wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als 
van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, 
beïnvloeden. 

 
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van 
toepassing is op de controle van de jaarrekening in België. Een wettelijke controle biedt evenwel geen 
zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch omtrent de 
efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee de raad van bestuur de bedrijfsvoering van de 
Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen. 
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Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele 
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.  
 
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: 
 
● het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel 

belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een 
van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan 
indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
 

● het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die 
niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de Vennootschap; 
 

● het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte schattingen en 
van de daarop betrekking hebbende toelichtingen; 
 

● het concluderen of de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden 
die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar 
continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de 
daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen 
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 
 

● het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de 
vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze 
die leidt tot een getrouw beeld. 

 
Wij communiceren met het auditcomité onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. 

 
Wij verschaffen aan het auditcomité tevens een verklaring dat wij de relevante deontologische 
voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd, en wij communiceren met hen over alle 
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en, waar van 
toepassing, over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te 
waarborgen. 
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Uit de aangelegenheden die met het auditcomité zijn gecommuniceerd bepalen wij die zaken die het 
meest significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode, en die 
derhalve de kernpunten van onze controle uitmaken. Wij beschrijven deze aangelegenheden in ons 
verslag, tenzij het openbaar maken van deze aangelegenheden is verboden door wet- of regelgeving. 

 
 

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 
 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur  
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het 
verslag van niet-financiële informatie gehecht aan het jaarverslag en van de documenten die 
overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het 
naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren 
van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen vanaf 1 januari 2020, het Wetboek van vennootschappen tot en met 31 december 2019 
en van de statuten van de Vennootschap. 
 
Verantwoordelijkheden van de commissaris 
 
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van 
toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in 
alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, het verslag van niet-financiële informatie 
gehecht aan het jaarverslag, en bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en 
reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van de statuten en van 
bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanaf 1 januari 2020 
en het Wetboek van vennootschappen tot en met 31 december 2019 te verifiëren, alsook verslag over 
deze aangelegenheden uit te brengen. 
 
Aspecten betreffende het jaarverslag  
 
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit 
jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, en is opgesteld 
overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het 
overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen tijdens de controle, of het jaarverslag 
een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins 
misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen 
afwijking van materieel belang te melden. 
 
De op grond van artikel 3:6, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste niet-
financiële informatie werd opgenomen in het jaarverslag. De Vennootschap heeft zich bij het opstellen 
van deze niet-financiële informatie gebaseerd op het referentiekader van de ‘Global Reporting 
Initiative Standards’ (GRI). Overeenkomstig artikel 3:75, §1, 6° van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen spreken wij ons evenwel niet uit over de vraag of deze niet-
financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de ‘Global Reporting Initiative Standards’ 
(GRI). 
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Vermelding betreffende de sociale balans 
 
De sociale balans, neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, §1, 8° 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle 
door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde 
inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze 
opdracht. 
 
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 
 
● Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar 

zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop 
van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap. 

● De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van 
de jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening. 

 
Andere vermeldingen 
 
● Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in 

overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften. 

● De resultaatverwerking die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met 
de wettelijke en statutaire bepalingen. 

● Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten 
of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanaf 1 januari 2020, het Wetboek van 
vennootschappen tot en met 31 december 2019 zijn gedaan of genomen. 

● Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring aan het auditcomité bedoeld in artikel 
7:99 §6, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat verwijst naar artikel 11 van 
de verordening (EU) nr. 537/2014. 

● Overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, dienen wij tevens verslag uit 
te brengen over de hiernavolgende verrichtingen die hebben plaatsgevonden tijdens het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2019: voorafgaand aan de raad van bestuur van 7 februari 2019, heeft 
de gedelegeerd bestuurder verklaard een strijdig belang te hebben van vermogensrechtelijke aard 
met betrekking tot beslissingen van de raad van bestuur. Deze beslissingen hebben betrekking op 
de evaluatie en de bezoldiging (inclusief de toekenning van aandelen en opties) van de 
gedelegeerd bestuurder. De vermogensrechtelijke gevolgen van deze beslissingen van de raad 
van bestuur van 7 februari 2019 zijn de volgende:  
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○ Bezoldigingen in geld: de gedelegeerd bestuurder ontving een vaste bezoldiging van 
EUR 700.000 in 2019. Eveneens in 2019 ontving hij een bruto variabele cash 
vergoeding van EUR 220.000 als niet-uitgesteld deel van zijn variabele cash 
vergoeding voor het referentiejaar 2018. Verder ontving hij in 2019 een bruto bedrag 
van EUR 144.450 als eerste helft van de uitgestelde variabele cash vergoeding voor 
het referentiejaar 2016 op basis van (1) het toepasselijke rentabiliteitscriterium van de 
Umicore groep over drie jaar, met name de gemiddelde winstmarge op het 
geïnvesteerde kapitaal (“return on capital employed” of ROCE) voor de referentiejaren 
2016, 2017 en 2018 (d.w.z. 15% aanleiding gevend tot een uitbetaling van 75%) en 
(2) de gemiddelde EBIT-groei over drie jaar voor dezelfde referentiejaren 2016, 2017 
en 2018 vermenigvuldigd met 2 (d.w.z. 16,2% aanleiding gevend tot een uitbetaling 
van 32%). De ROCE-waarden zijn vastgelegd tussen minimum 7,5% (= uitbetaling 
van 0%) en maximum 17,5% (= uitbetaling van 100% bij het bereiken van de 
doelstellingen). Indien het bereikte ROCE-percentage zich tussen de bovenvermelde 
niveaus bevindt, wordt het uitbetalingspercentage evenredig aangepast. De impact 
van de EBIT-groei wordt berekend door het gemiddelde percentage van de EBIT-
groei over de referentiejaren te vermenigvuldigen met twee. Het criterium van de 
EBIT-groei wordt alleen toegepast indien het gemiddelde samengestelde percentage 
van de terugkerende (“recurring”) EBIT-groei minstens 10% bedraagt. 

 
○ Toekenning van aandelen en aandelenopties: de vermogensrechtelijke gevolgen 

hiervan voor Umicore behelzen: ofwel, 1) zolang Umicore beslist de aandelen die ze 
momenteel in portefeuille heeft, te behouden: de financierings- en 
opportuniteitskosten met betrekking tot het aanhouden van deze aandelen tot de 
levering van de aandelen, respectievelijk de uitoefening van de opties, ofwel, 2) indien 
Umicore op een latere datum beslist om deze aandelen te verkopen: het verschil op 
datum van uitoefening van de opties, tussen de uitoefenprijs van de opties en de 
marktwaarde van de aandelen die Umicore op die dag zou moeten aankopen. 

 
● Tijdens het boekjaar werd een interimdividend uitgekeerd waarover wij het hierbij gevoegd 

verslag hebben opgesteld, overeenkomstig de wettelijke vereisten. 
 
 

Sint-Stevens-Woluwe, 27 maart 2020 
 
 
De commissaris 
PwC Bedrijfsrevisoren BV 
vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
 
Kurt Cappoen 
Bedrijfsrevisor 
 
Bijlage: verslag van 30 juli 2019 van de commissaris aan de raad van bestuur van Umicore over de 
staat van activa en passiva opgesteld ter gelegenheid van de uitkering van een interimdividend. 
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VERSI.AG VAN DE COMMISSARIS AAN DE RAAD VAN BESTUURVAI\I UMICORE
OVER DE STAAT VAN ACTryA EN PASSIVA OPGESTELD TER GELEGENHEID VAN DE
UITKERING VAN EEN INTERIMDTVIDEND

lnleiding

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de in bijlage opgenomen staat van activa en passiva
(hierna "de Staat") op 30 juni 2019, op basis waarvan de raad van bestuur van de naamloze
vennootschap Umicore (hierna "de Vennootschap") de uitkering van een interimdividend voorstelt voor
een bedrag van EUR 0,375 per aandeel, zoals voorzien op grond van artikel 21, paragraaf 3 van de
statuten.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze Staat
op 30 juni 2019 in overeenstemming met het in Belgi6 van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel en het Wetboek van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een
conclusie te formuleren over deze Staat op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling
overeenkomstig ISRE 2410 en artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Omvang van de beoordeling

Wij hebben onze beoordeling van de Staat op 30 juni 2019 uitgevoerd overeenkomstig de
lnternationalStandard on Review Engagements24l0, "Beoordeling van tussentijdse financi6le
informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit" (ISRE 2410). Een beoordeling
van de Staat bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaakb4 de voor financidn en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een overeenkomstig de lnternationale Controlestandaarden uitgevoerde controle. Om die reden stelt
de beoordeling ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle
aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden,
onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking.

Gonclusie

Op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling, hebben wij geen kennis van feiten waaruit zou
blijken dat de Staat geen getrouwe weergave is, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van het
vermogen en de financiEle toestand van de Vennootschap, in overeenstemrning met het in Belgid van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en met het Wetboek van vennootschappen.

Tot slot blijkt dat, op basis van de Staat, de voorgenomen uitkering niet tot gevolg heeft dat het netto-
actief, zoals bepaald in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen, zou dalen tot beneden het
gestorte kapitaal vermeerderd met de reserves waarvan het Wetboek van vennootschappen of de
statuten van de Vennootschap niet toelaten datze worden uitgekeerd.

' PwC Bedrijfsrevisoren cvba - PwC Reviseurs d'Entreprises scr/ - Financial Assurirnce Servlces
Maatschappelijke zetel/Sidge social: Woluwe Garden, Woluwedal 18, B-1932 Sinf-Sfevens-Woluwe
T: +32 (0)9 268 82 11, F: +32 (0)g 268 82 99, www.pwc.com
BTWTVA BE 0429.501.944 / RPR Brusse/ - RPM Bruxelles / ING BE43 3101 3811 9501 - BIC BBRUBEBB /
BELFIUS BE92 0689 O4O8 8123 . BIC GKCC BEBB
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Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 618 van het Wetboek van
vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Sint-Stevens-Woluwe, 30 juli 2019

De commissaris
PwC n cvba

d door

revrsor

Biilaqe: Staat van activa en passiva op 30 juni 2019 en wijziging waarderingsregels
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Umicore: Staat van activa en passiva op 30 juni 2019

ACTIVA

Vaste Activa
Oprichtingskosten

lmmateri6le vaste activa

Materidle vaste activa

FinanciEle vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen op meer dan 66n jaar

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste 66n jaar

Geldbeleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL ACTIVA

EUR

2.145.765.407

7,076,705

120,869,225

444,484,835

1,573,334,642

1.662.475.649

428,907,184

506,649,461

491,144,869

165,525,681

3,198,556

67,049,898

3,808,24'l,056

PASSIVA

Eiqen vermoqen

Kapitaal

Uitgiftepremies

H erwaarderi n gsmeenruaard en

Reserves

Overgedragen winst

Resultaat van het boekjaar

Kapitaalsubsidies

Voorzieninqen en uitqestelde bglastinoen
Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Schulden
Schulden op meer dan 66n jaar

Schulden op ten hoogste 66n jaar

Overlopende rekeningen

TOTAAL PASSIVA

2.148.140.264

550,000,000

848,129,766

90,952

370,679,549

371,988,333

-74,546

7,326,210

109.330.058

109,330,058

1.550.770.734

692,931,259

734,979,476

122,859,999

3,808,241,056
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Wijzig ing waarderingsregels

De NCI (Non current inventory) "held to carry" wordt vbortaan aanzien als voorraad met een
ongelimiteerde levensduur aangezien het de intentie is om deze materialen gedurende een
ongedefinieerde periode te gebruiken. Rekening houdend met het feit dat de gebruikswaarde van de
NCI's voornamelijk gerecupereerd zalworden door de gegenereerde cash flows van de businesses
voor wie deze voorraden nodig zijn, zullen deze deel uitmaken van Umicore's jaarlijkse impairment
analyse van de businesses die deze voorraden gebruiken.

De NCI "held for sale" is gewaardeerd aan de "lower of the carrying amount and fair value less cost to
sell(LOCOM)".

Omwille van de fysieke eigenschappen van deze NCI's en de onderliggende processen en systemen
blUft NCI als voorraad gepresenteerd.

Per 30 juni 2019, erkende de onderneming een verlies ten belope van EUR 61 miljoen in het non
recurring operationeel resultaat. Dit verlies betreft een waardevermindering op de voorziene
intercompany verkoop van een significant gedeelte van de cobalt NCl. Deze werd aangehouden door
de onderneming voor de andere Umicore groepsentiteiten ter ondersteuning van hun verdere
expansie. Dit verlies komt overeen met het verschiltussen de boekwaarde van deze NCI "held for
sale" en de marktwaarde op 30 juni 2019.

Onder de vorige waarderingsregels waar het principe van "Locom" werd toegepast op de volledige
NCl, zou het verlies per 30 juni 2019 EUR 137 miljoen hebben bedraagd.
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