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HALFJAARRESULTATEN 2010 

Hoogtepunten 

De prestatie van Umicore tijdens de eerste jaarhelft van 2010 is substantieel verbeterd in vergelijking met de lage 
niveaus tijdens de eerste helft van 2009; de prestatie is tevens heel wat beter in vergelijking met de tweede helft 
van 2009. Dit is toe te schrijven aan het herstel in de belangrijke markten van de activiteiten Advanced Materials 
en Precious Metals Products & Catalysts, gekoppeld aan de positieve impact van de 
kostenverminderingsmaatregelen. De activiteit Precious Metals Services bleef op een uitzonderlijk niveau 
presteren met betere bevoorradingsvoorwaarden en hogere metaalprijzen.  

• Inkomsten van ¤ 987,1 miljoen (¤ 860,2 miljoen in H1 2009); 

• Recurrente EBIT van ¤ 186,3 miljoen (¤ 49,5 miljoen in H1 2009); 

• EBITDA van ¤ 244,3 miljoen (¤ 111,6 miljoen in H1 2009); 

• Aangepaste WPA (basisberekening) van ¤ 1,24 per aandeel (¤ 0,18 per aandeel in H1 2009); 

• ROCE van 20,1 %. 

Hoewel de combinatie van gestegen inkomsten en hogere metaalprijzen tot een grotere behoefte aan 
werkkapitaal leidde, waarbij de operationele cashflow getroffen werd en de netto-schuld steeg, blijft de 
schuldgraad van de onderneming laag.  

• Netto-schuld van ¤ 240,6 miljoen eind juni 2010 (¤ 161,1 miljoen eind 2009); 

• Schuldgraad van 13,7 %. 

De investeringen in groei-initiatieven op langere termijn blijven aanhouden: 

• O&O uitgaven, inclusief gekapitaliseerde kosten, bedroegen € 66,2 miljoen, wat overeenkomt met 6 % van 
de inkomsten; 

• Investeringen bedroegen ¤ 75,5 miljoen. 

Vooruitzichten 

Op basis van de prestatie tijdens de eerste jaarhelft en de verwachte vraagsituatie tijdens de tweede jaarhelft, 
verhoogt Umicore haar winstverwachtingen voor het ganse jaar. De recurrente EBIT voor het ganse jaar zal naar 
verwachting belanden tussen ¤ 315 en ¤ 335 miljoen. 

Dividend 

De Raad van Bestuur heeft beslist de betaling van een interim dividend als een amendement toe te voegen aan 
het dividendbeleid van de onderneming. Het interim dividend bedraagt telkens de helft van het dividend dat 
betaald werd op basis van de winst van het voorgaande jaar. Bijgevolg zal in oktober 2010 een interim dividend 
ten belope van ¤ 0,325 worden betaald. 

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met het eerste halfjaar 2009, tenzij anders vermeld. 
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Kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2009 2009 2010

Omzet 3.384,8   3.552,7   4.678,7   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 860,2   863,0   987,1   

EBITDA 111,6   147,9   244,3   

Recurrente EBIT 49,5   96,9   186,3   
waarvan geassocieerde ondernemingen -17,1   11,0   19,8   

Niet-recurrente EBIT -6,0   -5,4   -12,0   
IAS 39 effect op EBIT 4,6   1,6   3,1   

Totale EBIT 48,1   93,0   177,5   
Recurrente operationele marge 7,7% 9,9% 16,9%

Geconsolideerd recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep,
   zonder afgesplitste activiteiten 19,7   62,2   139,7   
Resultaat van afgesplitste activiteiten, aandeel van de Groep -3,1   -1,1   -   
Geconsolideerd nettoresultaat, aandeel van de Groep,
   inclusief afgesplitste activiteiten 21,3   52,5   126,9   

Onderzoek- & ontwikkelingskosten 68,4   67,3   66,2   
Investeringen 102,9   87,5   75,5   
Netto toename/afname van de kasstromen
   vóór financieringsoperaties 170,9   87,5   5,6   

Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten, einde periode 2.925,7   2.826,7   3.227,6   
Eigen vermogen van de groep, einde periode 1.260,4   1.314,2   1.453,7   
Geconsolideerde netto financiële schuld uit bedrijfsactiviteiten,
   einde periode 239,0   161,1   240,6   
Schuldratio uit bedrijfsactiviteiten, einde periode 15,4% 10,5% 13,7%

Aangewend kapitaal, einde periode 1.756,2   1.765,8   1.939,2   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 1.815,1   1.761,0   1.852,5   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 5,5% 11,0% 20,1%

Personeelsbestand, einde periode 13.864   13.720   14.305   
waarvan geassocieerde ondernemingen 4.262   4.405   4.877   

Frequentiegraad van arbeidsongevallen 3,07   3,17   3,66   
Ernstgraad van arbeidsongevallen 0,09   0,07   0,12   
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Kerncijfers per aandeel H1 H2 H1

(in ¤/aandeel) 2009 2009 2010

Totaal aantal uitstaande aandelen, einde periode 120.000.000   120.000.000   120.000.000   
waarvan aandelen in eigen bezit 7.590.072   7.506.197   7.015.022   

Gemiddeld aantal aandelen, voor berekening van winst
   per aandeel, basisberekening 112.231.341   112.456.658   112.785.361   
Gemiddeld aantal aandelen, voor berekening van winst
   per aandeel, na verwateringseffect 112.621.259   112.991.177   113.427.538   

Winst per aandeel, aangepast, zonder afgesplitste activiteiten
Winst per aandeel, basisberekening 0,18   0,55   1,24   
Winst per aandeel, na verwateringseffect 0,17   0,55   1,23   

Winst per aandeel zonder afgesplitste activiteiten
Winst per aandeel, basisberekening 0,22   0,48   1,13   
Winst per aandeel, na verwateringseffect 0,22   0,47   1,12   

Winst per aandeel met afgesplitste activiteiten
Winst per aandeel, basisberekening 0,19   0,47   1,13   
Winst per aandeel, na verwateringseffect 0,19   0,46   1,12   

Netto toename/afname van de kasstromen
   vóór financieringsoperaties, basisberekening 1,52   0,78   0,05   

Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten, einde periode 26,03   25,13   28,57   
Eigen vermogen van de groep, einde periode 11,21   11,68   12,87   

 

Opsplitsing per segment 

Inkomsten

AM
18%

PMPC
48%

PMS
21%

ZS
13%

(metaal niet 
inbegrepen)

 

EBIT

AM
19%

PMPC
32%

PMS
43%

ZS
6%

(recurrente)

 

AM
26%

PMPC
49%

PMS
8%

ZS
17%

(gemiddelde)

Aangewend kapitaal

 

AM = Advanced Materials; PMPC = Precious Metals Products & Catalysts; 
PMS = Precious Metals Services; ZS = Zinc Specialties; Corporate niet inbegrepen 
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ADVANCED MATERIALS 

Advanced Materials kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2009 2009 2010

Omzet 240,1   301,3   348,3   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 153,9   151,1   173,3   

EBITDA 10,0   26,6   52,9   

Recurrente EBIT 0,5   21,1   39,5   
waarvan geassocieerde ondernemingen * -4,6   9,7   18,3   

Totale EBIT 3,5   25,1   35,6   
Recurrente operationele marge 3,3% 7,5% 12,2%

Investeringen 32,9   18,1   16,4   

Aangewend kapitaal, einde periode 452,5   442,7   497,6   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 458,5   447,6   470,1   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 0,2% 9,4% 16,8%

Personeelsbestand, einde periode 5.140   5.294   5.776   
waarvan geassocieerde ondernemingen 3.540   3.647   4.108   

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

 
Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten van Advanced Materials stegen met 
13 %. De toenemende activiteit in de eindmarkten 
van Cobalt & Specialty Materials kon het effect van de 
lagere volumes in het segment Optics van Electro-
Optic Materials ruimschoots compenseren. 

De recurrente EBIT herstelde sterk van het break-even 
niveau in de eerste helft van 2009 en bedroeg bijna 
het dubbele van het resultaat van de tweede 
jaarhelft in 2009. De sterke prestaties van de 
activiteit Cobalt & Specialty Materials werden 
aangevuld met een aanzienlijk hogere bijdrage van 
Element Six Abrasives. 

Een aangehouden herstel in de activiteit voor 
herlaadbare batterijen tijdens de tweede helft van 
het jaar zal de resultaten doen uitkomen boven deze 
van dezelfde periode in 2009.  

 

Cobalt & Specialty Materials 

De inkomsten en de winsten van de business unit 
lagen aanzienlijk hoger dan het zwakke niveau in de 

eerste helft van 2009. Alle business lines droegen bij 
aan deze stijging. 

De business line Ceramics and Chemicals bleef 
groeien. Dat was vooral het geval voor 
gespecialiseerde nikkelproducten, waar Umicore het 
verkoopvolume kon verhogen ondanks het tekort aan 
enkele specifieke grondstoffen in de markt. De 
verkoopvolumes van anorganische kobalthoudende 
producten lagen op het niveau van de eerste helft 
van 2009, terwijl de organische metaalverbindingen 
bleven groeien. De Europese distributieactiviteiten 
speelden een hoofdrol in deze uitstekende prestatie. 
Umicore verhoogde de participatie in de in Italië 
gevestigde partner Todini & Co van 40 % naar 48 %.  

De verkoop van kobaltpoeders in de business line 
Tool Materials klom fors hoger dan het niveau in de 
eerste helft van 2009. Hardmetaaltoepassingen 
(auto’s, machines en mijnbouw) vertoonden de 
sterkste stijging, voor diamantwerktuigen (bouw) 
werd het herstel zichtbaar tegen het einde van de 
periode.  

De inkomsten uit Rechargeable Battery Materials 
lagen aanzienlijk hoger dan in de eerste helft van 
2009 en hoger dan in de tweede helft, met scherpe 
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schommelingen in de voorraadop- en afbouw bij de 
batterijproducenten tijdens de periode. Ondanks deze 
volatiliteit bevestigt het huidige bestellingenniveau 
de verbetering van de onderliggende vraag. De ratio 
van NMC-materialen tegenover lithiumkobaltiet (LCO) 
bleef toenemen. De aangekondigde 
capaciteitsverhogingen voor NMC-materialen in de 
fabrieken in Korea en China en de bouw van de 
nieuwe fabriek in Japan vorderen zoals gepland. Deze 
expansies anticiperen op verdere marktgroei en meer 
specifiek in toepassingen voor (hybride) elektrische 
voertuigen.  

De verwerkte volumes in Refining klommen fors, 
zowel in België als in China. 

Electro-Optic Materials 

De inkomsten en de winsten van de business unit 
daalden als gevolg van de lagere vraag in 
infraroodtoepassingen voor optiek. 

De verkoop van Substrates steeg ten opzichte van de 
eerste jaarhelft van 2009 dankzij de groeiende vraag 
naar substraten in de sector ledverlichting. De nieuwe 
substratenfabriek in Quapaw wordt momenteel door 
de belangrijkste klanten gekwalificeerd. 

In Optics daalde het verkoopvolume van 
germaniumkristallen op jaarbasis. Tegen het einde 
van de periode bereikte het aantal bestellingen het 
niveau van 2009, maar in het eerste kwartaal was er 
weinig vraag vanuit de programma’s die door de 
overheid worden gesteund. De meer beperkte 
activiteit in afgewerkte optische toepassingen 
maakte echter een veelbelovende vooruitgang, zowel 
in zichtverbeterende systemen voor bestuurders als 
in beveiliging en nachtzichttoepassingen voor 
bewakingssystemen. De verkoop van 
germaniumtetrachloride was vlak.  

Thin Film Products 

De inkomsten en de winst van de business unit 
stegen aanzienlijk op jaarbasis. 

De verkoop van materialen voor gebruik in Optics & 
Electronics verbeterde fors op jaarbasis dankzij de 
bijzonder grote vraag in de sector van de micro-
elektronica. In optische coatings bleef de stijging 
meer beperkt omdat deze activiteit minder achteruit 
ging in 2009. Umicore profiteerde van de 
verschuiving van haar productgamma naar producten 
met hogere toegevoegde waarde. 

De verkoop van Large Area Coatings nam toe op 
jaarbasis, vooral voor vlakke ITO-targets die worden 
gebruikt in aanraakschermen voor 
consumentenelektronica. We zien een aanhoudende 
groei van de bestellingen voor ITO- en AZO-targets in 
roterend formaat, vooral voor architecturale 
glastoepassingen. Umicore blijft haar positie in de 
nieuwe activiteit roterende targets versterken, vooral 
voor architecturaal glas en fotovoltaïsche 
toepassingen. 

Element Six Abrasives 

Element Six Abrasives zette een beduidend beter 
resultaat neer dan in de zwakke eerste helft van 
2009. Alle business lines droegen bij aan deze 
verbetering. De verbeterde marktvoorwaarden en het 
gunstige effect van de herstructureringsmaatregelen 
die in 2009 werden doorgevoerd, hadden een 
positieve invloed op de rentabiliteit. 

Oil & Gas profiteerde van de hogere vraag van de 
boorsector als gevolg van de toenemende behoefte 
aan boorapparatuur in de VS en wereldwijd.  

Advanced Materials plukt stilaan de vruchten van de 
strategische verschuiving naar producten die een 
nauwer partnerschap met de klanten vereisen. De 
verkoop van diamantgruis en de verkoop van 
snijwerktuigen voor precisiemachinebouw groeiden 
fors.  

De inkomsten in Hard Materials klommen eveneens, 
maar minder sterk dan in de andere business lines 
omdat deze activiteit beter standhield in 2009. Hard 
Materials profiteerde van een betere productmix en 
de aanzienlijke vraag naar schuurmiddelen op basis 
van carbide, vooral in de mijn- en wegenbouw. 
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PRECIOUS METALS PRODUCTS & CATALYSTS 

Precious Metals Products & Catalysts kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2009 2009 2010

Omzet 1.053,9   1.197,3   1.595,9   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 387,9   421,9   478,6   

EBITDA 10,4   59,3   82,3   

Recurrente EBIT -9,1   41,8   67,4   
waarvan geassocieerde ondernemingen * -10,6   1,1   1,2   

Totale EBIT -13,3   37,8   67,7   
Recurrente operationele marge 0,4% 9,6% 13,8%

Investeringen 28,9   33,7   25,5   

Aangewend kapitaal, einde periode 808,0   825,8   928,2   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 836,6   816,9   877,0   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) -2,2% 10,2% 15,4%

Personeelsbestand, einde periode 4.046   3.767   3.800   
waarvan geassocieerde ondernemingen 273   285   282   

* ICT Co. Japan, ICT Inc. USA, Ordeg Korea, (allen Automotive Catalysts); SolviCore (Catalyst Technologies)

De batterijrecyclage-activiteiten maken geen deel uit van de 2009 cijfers. Ze worden nu in Precious Metals Services 
gerapporteerd.

 
Overzicht en vooruitzichten 

De recurrente EBIT bleef klimmen na het negatieve 
resultaat in de eerste helft van 2009 dankzij het 
economisch herstel in de tweede helft van vorig jaar.  

De meeste activiteiten vertoonden een sterke 
inkomstengroei en in Automotive Catalysts en 
Technical Materials werd dit aangevuld met de 
positieve impact van de 
kostenverminderingsmaatregelen. 

De prestatie tijdens de tweede jaarhelft zal naar 
verwachting flink hoger uitvallen in vergelijking met 
de vergelijkbare periode in 2009. Als de gebruikte 
seizoenseffecten en een geanticipeerde vermindering 
van het groeiritme in de automobielsector in 
rekening wordt gebracht, zal het resultaat naar 
verwachting lager uitvallen dan tijdens de eerste 
jaarhelft. 

Automotive Catalysts 

De wereldwijde productie van lichte voertuigen 
verbeterde met ongeveer 38 % op jaarbasis en met 
ongeveer 9 % ten opzichte van de tweede helft van 
2009. Die groei is gedeeltelijk het resultaat van de 
steunmaatregelen van de overheid en verwacht 
wordt dat deze in de tweede helft van 2010 zal 
matigen in een meer genormaliseerde markt. 
Wereldwijd zijn de voorraadniveaus iets gestegen 
maar in historisch perspectief blijven ze laag. De 
katalysatorverkoop van Umicore in de eerste jaarhelft 
was in lijn met de automarkt en resulteerde in een 
aanzienlijke inkomsten- en winstgroei.  

In Europa ging de productie van lichte voertuigen met 
ongeveer 20 % vooruit. De staatssteun wordt stilaan 
afgebouwd, met meer normale 
marktomstandigheden als gevolg die in de tweede 
jaarhelft waarschijnlijk zullen aanhouden. Het 
aandeel dieselmotoren in de markt groeit opnieuw 
en bedraagt momenteel iets minder dan 50 % van de 
markt. Door de snellere groei van de dieselvoertuigen, 
die meer complexe katalysatorsystemen vereisen, en 
de forse groei van de duurdere benzinemotoren 
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overtrof de inkomstengroei van Umicore het groeipeil 
van de Europese autobouw. 

Noord-Amerika vertoonde het meest opmerkelijke 
herstel na de bijzonder zwakke eerste helft van 2009. 
De productie van lichte voertuigen steeg met 
ongeveer 71 % op jaarbasis. Door de activiteitenmix 
van Umicore in deze regio werd het marktherstel niet 
in dezelfde mate weerspiegeld in de volumes en 
inkomsten van het bedrijf. In Zuid-Amerika vertoonde 
de autoproductie op jaarbasis een meer gematigde 
groei van 17 %. 

In Azië steeg de productie van lichte voertuigen op 
jaarbasis. In China klom de productie met ongeveer 
47 %. In het tweede kwartaal was de groei minder 
uitgesproken omdat de steunmaatregelen en het 
effect ervan stilaan uitdoven. In Japan en Korea, 
markten die door hun export eveneens sterk worden 
beïnvloed door de buitenlandse vraag, nam de 
productie in het eerste halfjaar met respectievelijk 
25 % en 42 % toe. De katalysatorverkoop van 
Umicore in Azië was in lijn met de marktevolutie 
onder invloed van de sterke prestaties in China en 
Korea, twee regio’s waar Umicore marktleider is. De 
aangekondigde capaciteitsuitbreiding in Suzhou, 
China, wordt momenteel geïmplementeerd en de 
capaciteit wordt geleidelijk opgevoerd tegen het 
einde van het jaar. 

De voorbije maanden heeft Umicore bijkomende 
zware-dieselcontracten voor de toekomst verzekerd 
en zich blijven positioneren voor meer aanzienlijke 
toekenningen van contracten die in de nabije 
toekomst worden verdeeld.  

Precious Metals Chemistry 

De eindmarkten voor de katalysatortechnologieën 
van Umicore herstellen geleidelijk en verbeterden 
aanzienlijk ten opzichte van de bijzonder zwakke 
eerste helft van 2009. De verkoop van pgm-
houdende precursoren voor autokatalysatoren 
verbeterde sterk in lijn met de toenemende vraag. De 
katalytische producten voor chemische verwerking, 
biowetenschap en andere niet-katalytische 
oplossingen gingen eveneens vooruit dankzij het 
geleidelijke herstel van de algemene economische 
vraag. De verkoop van API’s (Actieve Farmaceutische 
Ingrediënten), die in de nieuwe installatie van 
Umicore in Argentinië worden geproduceerd, blijft 
groeien. 

De brandstofcelactiviteit moet nog verder worden 
ontwikkeld, maar de samenwerking met de OEM’s 
voor autotoepassingen blijft gunstig evolueren. De 
bestelniveaus, vooral voor stationaire toepassingen, 
stijgen. 

Platinum Engineered Materials 

De inkomsten van de business unit bleven stabiel. De 
groei in glastoepassingen werd gecompenseerd door 
de dalende inkomsten uit prestatiekatalysatoren. 

De verkoop van platina-uitrusting voor Glass 
Applications steeg duidelijk. Alle sectoren vertoonden 
groei: display-, technische en optische 
glastoepassingen. De bedrijven in de glassector 
verminderden hun capaciteit in 2009 en de 
heropstart vereist onderhoud en vervanging van 
bepaalde onderdelen, wat bijdroeg aan de vraag. Bij 
de eindgebruikers blijft de vraag naar lcd-displays 
toenemen, vooral voor verschillende soorten 
aanraakschermen. 

De verkoop van platinagaas in de business line 
Performance Catalysts daalde op jaarbasis als gevolg 
van de verminderde vraag in de meststoffenindustrie. 
Na de lentecampagne in de landbouwsector zagen 
we echter een herstel van de vraag. De verkoop van 
N2O-afzwakkingskatalysatoren neemt toe, maar blijft 
beperkt ten opzichte van de verkoop van andere 
producten. 

Technical Materials 

De inkomsten over het eerste halfjaar stegen 
aanzienlijk voor alle activiteiten nu de 
voorraadafbouw is geëindigd. Daarnaast hadden ook 
de maatregelen voor kostenvermindering die in 2009 
werden ingevoerd een onmiskenbaar effect. De 
verbetering was het meest uitgesproken in Europa en 
Zuid-Amerika. 

In BrazeTec groeide de verkoop van 
hardsoldeermateriaal, pasta’s en vloeistoffen in lijn 
met de toegenomen activiteit in de markten van 
elektrische apparatuur en werktuigen. Ook in de 
HVACR-sector was de vraag groot. 

De verkoop van Contact Materials nam in alle 
segmenten toe, van residentiële tot industriële 
schakelingen en autotoepassingen. 

De kleinere activiteit Power Technology Materials 
bleef groei vertonen in de verschillende 
toepassingsdomeinen, zoals spaarlampen en midden- 
en hoogspanningsapparatuur. 
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Jewellery & Electroplating 

De inkomsten en de EBIT van de business unit stegen 
fors. Alle activiteiten presteerden goed, maar vooral 
het herstel van Electroplating viel op na de sterke 
prestaties in 2009. 

In de activiteit Electroplating was het herstel van de 
markt voor halfgeleiderpackaging en andere 
elektronicatoepassingen gunstig voor de verkoop van 
plateeroplossingen voor technische toepassingen. De 
vraag in decoratieve toepassingen, zoals geplateerde 
juwelen, nam eveneens toe, zowel in Europa als 
elders. 

In de business line Jewellery and Industrial Metals 
klom de vraag naar decoratieve 
edelmetaaltoepassingen in de juwelensector en 
andere luxegoederen. De verkoopvolumes van 
zilverproducten voor industriële toepassingen, 
hoofdzakelijk voor chemische katalysatoren, stegen 
op jaarbasis en ook de leveringen van muntplaatjes 
bleven aanzienlijk. Met de stijgende 
edelmetaalprijzen blijft de vraag naar 
recyclagemateriaal hoog en de aanvoer van schroot 
uit een reeks sectoren (bv. elektronica) is 
toegenomen. De nieuwe productievestiging in Foshan, 
China, drijft de productie geleidelijk op. 
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PRECIOUS METALS SERVICES 

Precious Metals Services kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2009 2009 2010

Omzet 1.829,6   1.781,1   2.383,1   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 185,7   167,9   204,6   

EBITDA 76,5   64,5   108,3   

Recurrente EBIT 60,2   44,5   87,3   
Totale EBIT 54,0   42,8   83,0   
Recurrente operationele marge 32,4% 26,5% 42,7%

Investeringen 27,5   18,2   23,0   

Aangewend kapitaal, einde periode 168,0   151,1   137,1   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 194,5   159,5   144,1   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 61,9% 55,8% 121,2%

Personeelsbestand, einde periode 1.467   1.486   1.494   

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

 

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten van Precious Metals Services stegen 
met 10 % dankzij de verbeterde 
bevoorradingsomgeving, vooral voor materialen aan 
het einde van hun levensduur. 

De recurrente EBIT vertoonde een stijging van 45 % 
ten opzichte van 2009 dankzij de verhoogde 
bijdragen van de activiteiten raffinage en Metals 
Management. 

De business group zal naar verwachting een stevig 
resultaat neerzetten in lijn met de eerste jaarhelft, 
gegeven de beschikbare bevoorrading en 
metaalprijzen die voor een groot deel zijn ingedekt 
naar het jaareinde toe.  

Precious Metals Refining 

Precious Metals Refining zette sterke resultaten neer 
in het eerste halfjaar met een stijging van de 
inkomsten en de winst op jaarbasis, gesteund door 
de hoge metaalprijzen en de opleving van de 
economische activiteit. De unieke metallurgische 
flowsheet en het ruime dienstenaanbod blijven 

uitstekende resultaten opleveren in de sterk 
uiteenlopende marktomstandigheden. 

De aanvoer van industrieel restmateriaal staat 
opnieuw op het niveau van 2008 na het herstel van 
de activiteit bij de non-ferroraffineurs wereldwijd. De 
unit slaagde er ook in om bepaalde nieuwe stromen 
van complexe secundaire materialen aan te trekken. 
Het volume aangevoerd versleten materiaal steeg 
met 39 %. De aanvoer van elektronisch schroot bleef 
hoog en de beschikbaarheid van industriële 
katalysatoren nam toe dankzij de stijgende activiteit 
in de chemische industrie. De stijging van de PGM-
prijzen en de toename van het aantal auto’s dat tot 
schroot wordt verwerkt, zorgden voor een herstel van 
de aanvoer van versleten autokatalysatoren, hoewel 
het niveau van voor de crisis nog niet is bereikt.  

De stijging van de metaalprijzen droeg bij aan het 
uitstekende resultaat. In de spotmarkt stegen de 
prijzen voor edele metalen en bepaalde speciale 
metalen zoals selenium, indium, nikkel en ruthenium. 
De activiteit heeft maatregelen getroffen om ook in 
de toekomst van de huidige hoge metaalprijzen te 
profiteren. Een deel van de metaalprijscomponent in 
de winst en kasstroom werd vastgeklikt in 
langetermijncontracten voor 2010, lopende tot in 
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2011, en – in minder mate – tot in 2012. Dat is vooral 
het geval voor goud, zilver, platina en palladium. 

De markt voor nevenproducten, zoals zwavelzuur, zit 
in de lift, hoewel de prijsniveaus lager zijn dan vóór 
de economische baisse. 

Precious Metals Management 

De winst van het eerste halfjaar lag aanzienlijk hoger 
dan vorig jaar dankzij de opleving van de industriële 
activiteiten en de hogere volatiliteit van de 
metaalprijzen.  

In de meeste industriële sectoren klom de vraag naar 
fysieke edele metalen aanzienlijk, met een 
verhoogde activiteit in fysieke verkopen, aankopen 
en leases van edele metalen tot gevolg. 

De verkoop van goud- en zilverstaven voor beleggers 
lag de eerste twee maanden van het jaar iets lager, 
maar daarna nam de vraag aanzienlijk toe door de 

stijgende bezorgdheid in de financiële markten over 
de kredietwaardigheid van bepaalde staten, vooral in 
Europa. Toegenomen prijsvolatiliteit op de 
metaalmarkten en wereldwijd hogere prijzen 
droegen eveneens bij tot de verbeterde prestaties. 

Battery Recycling 

De leveringen van gebruikte herlaadbare batterijen 
van draagbare elektronica bleven groeien. De meeste 
batterijen komen uit de EU, waar een wetgeving 
wordt ingevoerd. De business unit voert 
besprekingen met de meeste OEM'S die actief zijn in 
de productie of ontwikkeling van (H)EV om een 
systeem op te zetten voor de inzameling en 
recyclage van batterijen van deze voertuigen. 
Ondertussen ontwikkelt Umicore een 
ontmantelingscentrum voor deze grotere batterijen in 
Hanau, Duitsland. De bouw van de nieuwe fabriek 
voor batterijrecyclage in Hoboken is lopende. 
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ZINC SPECIALTIES 

Zinc Specialties kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2009 2009 2010

Omzet 252,8   263,8   339,8   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 132,6   122,0   130,5   

EBITDA 30,7   17,3   22,2   

Recurrente EBIT 19,7   9,9   13,4   
waarvan geassocieerde ondernemingen * 1,1   1,9   1,2   

Totale EBIT 24,7   12,3   16,4   
Recurrente operationele marge 14,0% 6,5% 9,3%

Investeringen 6,6   10,2   5,0   

Aangewend kapitaal, einde periode 286,1   289,9   303,6   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 273,4   288,0   296,7   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 14,4% 6,9% 9,0%

Personeelsbestand, einde periode 2.158   2.128   2.176   
waarvan geassocieerde ondernemingen 449   473   487   

* Rezinal (Zinc Chemicals); Ieqsa (Building Products)
 

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten uit Zinc Specialties bleven gelijk op 
jaarbasis omdat de verbetering in de activiteit Zinc 
Chemicals werd gecompenseerd door een daling in 
Building Products. 

De recurrente EBIT daalde als gevolg van de lagere 
ontvangen zinkprijs in Zinc Chemicals en de daling 
van de volumes in Building Products. 

De prestatie tijdens de tweede jaarhelft zal naar 
verwachting verbeteren op jaarbasis, maar zal ietwat 
lager uitvallen in vergelijking met de eerste jaarhelft 
omwille van de typische seizoensgebondenheid van 
de activiteit. 

Zinc Chemicals 

De verkoopvolumes en inkomsten vertoonden een 
stevige vooruitgang op jaarbasis. De winst van de 
activiteit werd – zoals verwacht – aangetast door de 
lager ontvangen zinkprijs.  

De sterkste verbetering op het vlak van volumes 
werd opgetekend in Fine Zinc Powders, vooral 
betreffende producten voor roestwerende verf, en 
dat vooral in China. De premies bevonden zich op 
jaarbasis op gelijkaardige niveaus. 

De leveringen van Zinc Oxide producten zijn 
eveneens op jaarbasis gestegen met een lagere 
vraag voor keramische toepassingen die meer dan 
gecompenseerd werden door de vraag uit andere 
toepassingsgebieden. De premies voor zinkoxides 
waren iets lager jaar op jaar. De recyclage-activiteit 
bleef het moeilijk hebben door de lagere 
beschikbaarheid van restproducten als gevolg van de 
economische achteruitgang in de verzinkingssector. 

Zinc Battery Materials kende een sterke verkoop, 
vooral omwille van een hogere vraag in Noord-
Amerika, en in mindere mate in Europa. Het lagere 
verkoopsvolumeniveau in China, omwille van een 
tragere start van het jaar, werd gecompenseerd door 
betere premies. 
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Building Products 

De inkomsten en de winst daalden op jaarbasis als 
gevolg van de verminderde verkoopvolumes, gezien 
het lage aantal bouwprojecten die in 2009 werden 
opgestart. Hoewel de inkomsten in de belangrijke 
markten van Umicore in Duitsland, Frankrijk en de 
Benelux tijdens het tweede kwartaal het niveau van 
2009 haalden, volstond dit niet om de impact van de 
strenge winter in Europa op de verkoop in het eerste 

kwartaal te compenseren. De premies bleven globaal 
stabiel. In andere delen van Europa bleef de verkoop 
het moeilijk hebben terwijl de activiteiten in de 
overzeese markten bleven groeien. 

Er komen meer positieve signalen van de bouwmarkt 
en het aantal bouwaanvragen in de Europese 
kernmarkten van de activiteit nam opnieuw toe vanaf 
het eerste kwartaal. We verwachten pas een 
positieve impact van deze trend vanaf 2011. 
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CORPORATE & GROEPSELEMENTEN 

 

Corporate kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2009 2009 2010

EBITDA -16,0   -19,7   -21,5   

Recurrente EBIT -21,8   -20,3   -21,3   
waarvan geassocieerde ondernemingen * -3,0   -1,8   -0,9   

Totale EBIT -20,8   -25,0   -25,2   

Investeringen 7,0   7,4   5,5   

Aangewend kapitaal, einde periode 41,6   56,4   72,7   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 52,2   49,0   64,5   

Personeelsbestand, einde periode 1.053   1.045   1.059   

* HyCore
 

Overzicht 

De algemene Corporate-kosten bevonden zich op 
hetzelfde niveau als in 2009. 

Er worden geen wezenlijke veranderingen verwacht 
in de kostenstructuur van Corporate tijdens de 
tweede jaarhelft van 2010. 

Onderzoek & Ontwikkeling 

De algemene onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven 
(inclusief de Groepsinspanningen en deze van de 
business units) bedroegen ¤ 66,2 miljoen, waarvan 
ongeveer ¤ 7,9 miljoen gekapitaliseerd. Exclusief de 
bijdrage van de geassocieerde ondernemingen 
(¤ 7,48 miljoen) komt dit overeen met 6 % van de 
inkomsten. De O&O uitgaven in de business units 
bleven in lijn met de 2009 uitgaven. De O&O 
inspanningen van de Groep waren iets lager door de 
opschorting van de HyCore onderzoeksactiviteiten. 

De O&O eenheid van de Groep, die ondersteuning 
van de business units combineert met fundamenteel 
onderzoek naar materialen, slaagde erin bijkomende 
onderzoekstoelagen aan te trekken voor het 
basisonderzoek dat zij verricht. Dit was met name 
het geval voor een specifiek project over 
energiematerialen, dat bij SIM (“Strategic Initiative 
Materials”) werd ingediend. SIM betrekt de Vlaamse 
overheid en een aantal industriële partners. 

Umicore is tevens een belangrijke deelnemer aan de 
installatie van Europa’s krachtigste Transmission 
Electron Microscope in de Universiteit van 
Antwerpen in juni. De installatie is het gevolg van 
een samenwerking tussen de universiteit en de 
industrie. De door dit onderzoeksmiddel geboden 
mogelijkheden zal het bedrijf in staat stellen zijn 
analytische competenties verder te verbeteren.  

Milieu, gezondheid & veiligheid 

De veiligheidsprestatie van de Groep kende een 
ongevallenfrequentiegraad van 3,66 en een 
ernstgraad van 0,12, d.w.z. lichtjes boven het niveau 
van 2009. De onderneming blijft haar 
veiligheidsinitiatief dat in begin 2009 werd 
gelanceerd, verder zetten, met als doel een 
werkomgeving met nul ongevallen. 

In Viviez, Frankrijk, is de opbouw van de 
saneringsinstallatie bijna voltooid. De sanering van 
de historische bodemvervuiling rondom de 
zinkactiviteiten van Umicore in deze locatie zullen in 
september aanvangen. Het project, dat tegen 2014 
voltooid zal zijn, wordt algemeen gezien als een 
rolmodel voor sanering in Frankrijk.  

Met de naderende deadline voor de eerste 
registratie van stoffen in het kader van REACH (31 
november), heeft Umicore haar inspanningen op dit 
terrein opgevoerd. Ongeveer 90 grondstoffen, 
tussenproducten en producten zullen voor deze 
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eerste registratiestap ingediend worden. Ongeveer 
300 andere stoffen zullen tijdens volgende 
registratiestappen worden ingediend, verspreid over 
een periode tot 2018. 

Human Resources 

Met het herstel van de groei van de activiteiten is 
tevens het personeelsbestand in bepaalde domeinen 
opnieuw toegenomen. Dat was met name het geval 
voor de geassocieerde ondernemingen in Advanced 
Materials, vooral in Element Six Abrasives. 

FINANCIEEL OVERZICHT

Niet-recurrente elementen en IAS 39 

De niet-recurrente EBIT bedroeg ¤ -12,0 miljoen en 
beïnvloedt het nettoresultaat van het aandeel van de 
Groep met ¤ -9,3 miljoen. Het gaat daarbij op de 
eerste plaats om bijzondere waardeverminderingen 
op permanent aangehouden metaalvoorraden (voor 
ongeveer ¤ 7,3 miljoen), vooral gerelateerd met de 
zinkvoorraden. De bijzondere waardevermindering 
toegepast op de goodwill verbonden met de HyCore 
joint-venture, volgende op de opschorting van haar 
activiteiten, bedroeg ¤ 4,2 miljoen. Deze bijzondere 
waardeverminderingen hebben geen impact op de 
kasstromen. 

De IAS 39-boekhoudnormen hadden een positief 
effect van ¤ 3,1 miljoen op de EBIT. Dat effect betreft 
timingverschillen die IFRS oplegt en die vooral 
betrekking hebben op transactionele en structurele 
metaal- en valuta-afdekkingen. IAS 39 heeft inherent 
geen impact op de kasstromen. 

Financiële resultaten & belastingen 

De netto financiële lasten bedragen ¤ 15,9 miljoen, 
waarvan ¤ 9,9 miljoen recurrent en ¤ 6,0 miljoen 
gekoppeld aan IAS-effecten met geen impact op de 
kasstromen. De recurrente financiële lasten waren 
duidelijk lager dan de ¤ 17,4 miljoen tijdens de 
eerste helft van 2009, omwille van lagere 
interestlasten. Dit was het resultaat van de lagere 
gemiddelde schuldgraad en lagere interestvoeten. 

De belastingen voor de periode bedroegen 
¤ 31,3 miljoen. De recurrente belastingen voor de 
periode bedroegen ¤ 33,4 miljoen en een verdere 
belastingslast van ¤ 0,5 miljoen was verbonden aan 
het IAS 39-effect. Een belastingvoordeel van 
¤ 2,7 miljoen werd geboekt op de niet-recurrente 
resultaten. Het totale recurrente effectieve 
belastingtarief was 21,3 % tegen 19,9 % in dezelfde 
periode vorig jaar.  

 

Cashflows 

De netto operationele cashflow bedroeg 
¤ 82,7 miljoen: de sterke operationele kasstromen 
werden deels gebruikt om de stijgende noden aan 
werkkapitaal (¤ 97,1 miljoen) te financieren. 

De investeringen bedroegen in totaal ¤ 75,5 miljoen 
tijdens de eerste jaarhelft. De uitgaven voor 
groeiprojecten waren goed voor ongeveer de helft 
van dit bedrag en concentreerden zich op de eerste 
plaats in de business units Automotive Catalysts, 
Battery Recycling en Cobalt & Specialty Materials. In 
China is de bouw van de nieuwe productielijn voor 
autokatalysatoren bijna voltooid. De bouw van de 
UHT-installatie voor de recyclage van batterijen is 
bezig. De geplande capaciteitsuitbreidingen voor 
materialen voor herlaadbare batterijen worden 
voorbereid. 

De netto cashflow voor financiering bedroeg  
¤ 5,6 miljoen. 

Financiële schuld 

Op 30 juni bedroeg de netto financiële schuld van 
Umicore ¤ 240,6 miljoen, tegen ¤ 161,1 miljoen op 
31 december 2009. De stijging is vooral toe te 
schrijven aan de groeiende werkkapitaalnoden, het 
resultaat van een combinatie van stijgende 
inkomsten en hogere metaalprijzen. 

Het totale eigen vermogen bedroeg op 30 juni 
¤ 1.515,6 miljoen. De schuldgraad (nettoschuld / 
nettoschuld + eigen vermogen) bedraagt dus 13,7 %. 
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Dividend en aandelen 

De Raad van bestuur heeft beslist het dividendbeleid 
van de onderneming te amenderen om de betaling 
van een interim dividend op te nemen. Het interim 
dividend komt overeen met de helft van het totale 
dividend dat voor het voorgaande jaar werd betaald. 
Het verschil tussen het interim-dividend en het totale 
dividend voor het jaar (zoals voorgesteld door de 
Raad van bestuur en afhankelijk van goedkeuring 
door de aandeelhouders) zal na de Algemene 
Vergadering worden betaald. Als gevolg van deze 
wijziging van het beleid zal in oktober 2010 een 

interim dividend van ¤ 0,325 (d.w.z. de helft van het 
dividend dat op basis van de resultaten van 2009 
werd uitbetaald) worden betaald. 

Op 30 juni 2010 bezat Umicore 7 015 022 eigen 
aandelen (of 5,8 % van het totale uitstaande 
aandelen). In de loop van de periode werden 
ongeveer 500 000 aandelen gebruikt in het kader 
van de aandelenoptieprogramma’s van de Groep. Op 
5 augustus 2010 had Umicore 7 013 522 aandelen in 
bezit, of 5,8 % van de uitstaande aandelen van de 
Groep.  
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VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN 
2010 

Verslag van de commissaris omtrent het beperkt nazicht van de verkorte 
geconsolideerde Tussentijdse financiële informatie voor de periode afgesloten op 
30 juni 2010 

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de in bijlage opgenomen  geconsolideerde balans van Umicore NV 
en haar dochtervennootschappen op 30 juni 2010 en de daarbij horende geconsolideerde resultatenrekening, het 
geconsolideerde kasstroomoverzicht, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten en de geconsolideerde staat van mutaties in het eigen vermogen van de Groep over de periode van 6 
maanden afgesloten op die datum, evenals van de verkorte toelichtingen. De Raad van Bestuur is 
verantwoordelijk dat deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie is 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 geconsolideerde tussentijdse financiële 
informatie op basis van ons beperkt nazicht. 

Wij hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren met betrekking tot het beperkt nazicht. Het nazicht bestond dus hoofdzakelijk uit de analyse, de 
vergelijking en bespreking van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie en was bijgevolg 
minder uitgebreid dan een volkomen controle van deze informatie. 

Bij ons beperkt nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die belangrijke aanpassingen vereisen van de 
verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie opdat deze, in alle materiële opzichten, correct zou 
zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd door de Europese Unie. 

Brussel, 5 augustus 2010  

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba  
Vertegenwoordigd door 

Raf Vander Stichele  
Bedrijfsrevisor 

Verklaring over verantwoordelijkheid van het management 

Hierbij certifiëren wij dat - zover wij weten - de verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voorbereid 
in overeenstemming met de IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving" zoals aangenomen door de Europese 
Unie, een juist en eerlijk overzicht geven van de activa, passiva, financiële positie en winst of verlies van de Groep 
voor de eerste zes maanden van 2010. De opmerkingen over de algemene prestatie van de Groep, zoals 
weergegeven op de bladzijden 1 tot 15, verschaffen naar onze mening een juist en evenwichtig overzicht van de 
algemene prestatie van de activiteiten tijdens de eerste jaarhelft van 2010. Wezenlijke transacties tussen 
betrokken partijen of belangenconflicten werden vrijgegeven in de financiële informatie.  

Er zijn geen wezenlijke wijzigingen betreffende de risico's en onzekerheden voor de Groep zoals uiteengezet in 
het 2009 Verslag aan de aandeelhouders en aan de samenleving; deze risico's en onzekerheden blijven van 
toepassing voor de financiële prestatie van de Groep voor de rest van 2010.  

Brussel, 5 augustus 2010 

In naam van het Directiecomité, 

Marc Grynberg  
Gedelegeerd bestuurder 
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Geconsolideerde resultatenrekening H1 H2 H1

(in miljoen €) 2009 2009 2010

Omzet 3.384,8   3.552,7   4.678,7   
Andere bedrijfsopbrengsten 20,8   52,4   33,7   

Bedrijfsopbrengsten 3.405,5   3.605,1   4.712,4   
Verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -2.847,7   -3.019,6   -4.004,0   
Bezoldigingen en personeelsvoordelen -289,7   -287,7   -321,7   
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -45,4   -37,7   -70,6   
Andere bedrijfskosten -162,5   -170,7   -148,6   

Bedrijfskosten -3.345,3   -3.515,7   -4.544,9   
Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa 0,2   0,3   1,2   

Bedrijfsresultaat 60,4   89,7   168,7   

Financiële baten 3,0   2,6   1,8   
Andere financiële lasten -19,1   -15,9   -12,2   
Wisselkoersverliezen en -winsten 5,7   -12,3   -5,4   

-12,3   3,4   8,7   

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting 37,8   67,5   161,6   

Belastingen op het resultaat -10,4   -10,2   -31,3   

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 27,4   57,3   130,3   

Resultaat uit afgesplitste bedrijfsactiviteiten -3,1   -1,1   -   

Resultaat van de periode 24,3   56,2   130,3   
waarvan minderheidsbelangen 3,0   3,7   3,4   
waarvan aandeel van de Groep 21,3   52,5   126,9   

(in € / aandeel)

0,22   0,48   1,13   
Totale winst per aandeel, basisberekening 0,19   0,47   1,13   

0,22   0,47   1,12   
Totale winst per aandeel na verwatering 0,19   0,46   1,12   

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen

Winst per aandeel uit bedrijfsactiviteiten, basisberekening

Winst per aandeel na verwatering uit bedrijfsactiviteiten
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten H1 H2 H1

(in miljoen €) 2009 2009 2010

Resultaat van de periode 24,3   56,2   130,3   

Bewegingen in financiële vaste activareserves,
   beschibaar voor verkoop 20,3   13,1   1,4   
Bewegingen in kasstroomafdekkingsreserves -30,1   -26,4   -15,3   
Bewegingen in reserves voor
   personeelsvoordelen na uitdiensttreding -1,3   -10,9   -14,4   

9,8   12,1   8,8   
Bewegingen in herwerkingen van omrekeningsverschillen 25,7   13,4   104,0   

Componenten van niet-gerealiseerde resultaten 24,3   1,3   84,5   

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de 
periode 48,6   57,6   214,8   

waarvan minderheidsbelangen 8,1   4,2   9,8   
waarvan aandeel van de Groep 40,4   53,3   205,0   

Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks

De invloed van de uitgestelde belastingen op de andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten heeft te 
maken met de kasstroomafdekkingsreserves (€ 5,5 miljoen) en de na uitdiensttreding personeelvoordelen reserves 
(€ 3,2 miljoen).
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Geconsolideerde balans 30 / 06 31 / 12 30 / 06

(in miljoen €) 2009 2009 2010

Vaste activa 1.189,9   1.243,6   1.316,6   
Immateriële vaste activa 126,1   139,0   156,5   
Materiële vaste activa 749,6   763,8   794,4   
Deelnemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 158,9   166,4   199,2   
Financiële activa beschikbaar voor verkoop 39,6   57,9   59,5   
Leningen 6,9   8,5   0,9   
Handels- en overige vorderingen 11,8   12,0   14,7   
Uitgestelde belastingactiva 96,9   96,1   91,4   

Vlottende activa 1.735,9   1.583,1   1.911,0   
Toegekende leningen 6,5   6,9   1,6   
Voorraden 867,3   859,6   871,1   
Handels- en overige vorderingen 592,4   523,3   813,2   
Terug te vorderen belastingen 8,7   8,0   18,0   
Financiële activa beschikbaar voor verkoop 0,1   0,1   0,1   
Kas en kasequivalenten 260,9   185,3   207,0   

Totaal der activa 2.925,7   2.826,7   3.227,6   

Eigen vermogen 1.307,9   1.366,7   1.515,4   
Eigen vermogen van de groep 1.260,4   1.314,2   1.453,7   

Kapitaal en uitgifttepremies 502,9   502,9   502,9   
Overgedragen resultaten en reserves 1.032,9   1.086,0   1.139,6   
Omrekeningsverschillen en overige reserves -97,2   -96,4   -14,2   
Eigen aandelen -178,2   -178,4   -174,6   

Minderheidsbelangen 47,6   52,5   61,7   

Schulden op meer dan één jaar 708,0   516,1   605,5   
Voorzieningen voor personeelsvoordelen 164,6   182,9   192,3   
Financiële schulden 388,2   175,8   260,5   
Handels- en overige schulden 5,5   5,5   6,0   
Latente belastingpassiva 38,5   31,4   30,6   
Voorzieningen 111,2   120,6   116,2   

Schulden op ten hoogste één jaar 909,8   943,8   1.106,7   
Financiële schulden 125,1   186,1   189,6   
Handels- en overige schulden 694,2   676,5   836,1   
Te betalen belastingen 33,9   29,1   31,9   
Voorzieningen 56,7   52,1   49,0   

Totaal der passiva 2.925,7   2.826,7   3.227,6   
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Geconsolideerde staat van mutaties in 
het eigen vermogen van de Groep 

Kapitaal
& uitgifte-

Omrekening
s-

verschillen
& overige Eigen

Minder-
heids-

Totaal voort-
gezette 
bedrijfs-

E igen 
vermogen 

afgesplitste
Totaal 
eigen

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

Balans bij het begin van H1 2009 502,9   1.084,6   -119,0   -177,7   41,7   1.332,4   -   1.332,4   

Resultaat van de periode -   21,3   -   -   3,0   24,3   -   24,3   
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten -   -   19,1   -   5,2   24,3   -   24,3   

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
   van de periode -   21,3   19,1   -   8,1   48,6   -   48,6   

Bewegingen in reserves voor op aandelen
gebaseerde vergoedingen -   -   2,8   -   -   2,8   -   2,8   
Dividenden -   -73,0   -   -   -0,6   -73,6   -   -73,6   
Wijzigingen eigen aandelen -   -   -   -0,5   -   -0,5   -   -0,5   
Wijzigingen in consolidatiekring -   -   -   -   -1,7   -1,7   -   -1,7   

Balans op het einde van H1 2009 502,9   1.032,9   -97,2   -178,2   47,6   1.307,9   -   1.307,9   

Resultaat van de periode -   52,5   -   -   3,7   56,2   -   56,2   
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten -   -   0,8   -   0,5   1,3   -   1,3   

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
   van de periode -   52,5   0,8   -   4,2   57,6   -   57,6   

Dividenden -   -   -   -   -0,5   -0,5   -   -0,5   
Wijzigingen eigen aandelen -   0,6   -   -0,1   -   0,5   -   0,5   
Wijzigingen in consolidatiekring -   -   -   -   1,2   1,2   -   1,2   

Balans op het einde van H2 2009 502,9   1.086,0   -96,4   -178,4   52,5   1.366,7   -   1.366,7   
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Geconsolideerde staat van mutaties in 
het eigen vermogen van de Groep  in H1 
2010

Kapitaal
& uitgifte-

Omrekening
s-

verschillen
& overige Eigen

Minder-
heids-

Totaal voort-
gezette 
bedrijfs-

E igen 
vermogen 

afgesplitste
Totaal 
e igen

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

Balans bij het begin van H1 2010 502,9   1.086,0   -96,4   -178,4   52,5   1.366,7   -   1.366,7   

Resultaat van de periode -   126,9   -   3,4   130,3   -   130,3   
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten -   -   78,1   6,4   84,5   -   84,5   

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
   van de periode -   126,9   78,1   -   9,8   214,8   -   214,8   

Bewegingen in reserves voor op aandelen
gebaseerde vergoedingen -   -   4,0   -   -   4,0   -   4,0   
Dividenden -   -73,3   -   -   -0,6   -74,0   -   -74,0   
Wijzigingen eigen aandelen -   -   -   3,8   -   3,8   -   3,8   

Balans op het einde van H1 2010 502,9   1.139,6   -14,2   -174,6   61,7   1.515,4   -   1.515,4   
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht H1 H2 H1

(in miljoen €) 2009 2009 2010

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 27,4   57,3   130,3   
Aanpassing voor resultaat van de ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 12,3   -3,4   -8,7   
Aanpassing voor niet-kastransacties 60,2   58,7   39,4   
Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld
   of geklasseerd moeten worden onder de
   investerings- of financieringskasstromen 18,3   18,5   36,5   
Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal 153,4   48,4   -97,1   

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 271,7   179,5   100,4   
Ontvangen dividenden 0,2   4,3   1,9   
Belastingen betaald in de loop van het boekjaar 1,9   -7,0   -19,5   

274,9   175,8   82,7   

Verwerving van materiële vaste activa -97,7   -72,0   -61,0   
Verwerving van immateriële vaste activa -5,3   -15,5   -14,5   
Verwerving van nieuwe dochterondernemingen,
   na aftrek van hun liquide middelen -   -   -   
Verwerving / kapitaalverhoging van
   geassocieerde ondernemingen -0,3   -5,1   -8,6   
Verwerving van bijkomende deelnemingen
   in ondernemingen van de Groep -2,7   2,2   
Verwerving van financiële vaste activa -0,1   -5,1   -0,3   
Nieuwe toegekende leningen -10,0   -1,6   -   

Subtotaal van de verwervingen -116,0   -97,1   -84,4   
Afstand van materiële vaste activa 4,4   9,5   0,6   
Afstand van immateriële vaste activa 0,6   -0,8   -   
Afstand van financiële vaste activa 7,0   -   -   
Aflossing van leningen -   -   6,6   

Subtotaal van de overdrachten 12,1   8,7   7,2   
-104,0   -88,3   -77,2   

Verkoop (aankoop) van eigen aandelen -0,5   0,5   3,8   
Ontvangen interesten 2,8   2,8   2,1   
Betaalde interesten -16,2   -4,4   -10,2   
Nieuwe leningen en aflossingen -73,2   -155,7   81,0   
Dividenden uitgekeerd aan Umicore-aandeelhouders -72,7   -1,1   -72,2   
Dividenden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders -0,6   -0,5   -0,9   

-160,4   -158,3   3,6   

Invloed van de wisselkoers 0,1   -5,1   7,6   

10,6   -75,9   16,7   

248,4   259,0   180,3   
Kas uit afgesplitste activiteiten -   -2,7   

259,0   180,3   197,1   
waarvan kas en kasequivalenten 260,9   185,3   207,0   
waarvan korte termijnschulden bij kredietinstellingen -1,9   -5,0   -9,9   

Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar

Toename / afname van de bedrijfsthesaurie

Netto kas en  kasequivalenten uit bedrijfsactiviteiten

Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar

Toename / Afname van de investeringsthesaurie

Toename / Afname van de financieringsthesaurie
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TOELICHTING BIJ DE VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE 
FINANCIËLE STATEN 2010 

Toelichting 1: Voorstellingsbasis 

De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2010 
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 2009 zoals gepubliceerd in het Verslag 2009 aan de 
Aandeelhouders en aan de Samenleving.  

De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden voor publicatie goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van 5 augustus 2010. 

Toelichting 2: Wijzigingen in waarderings- en presentatieregels 

Tenzij anders vermeld, zijn de gebruikte boekhoudnormen ter voorbereiding van de verkorte tussentijdse 
geconsolideerde financiële rekening in overeenstemming met deze die werden gebruikt in de voorbereiding van 
de geconsolideerde financiële rekeningen voor de periode eindigend op 31 december 2009. 

IFRS 3 (gewijzigd) “bedrijfscombinaties”, en daaropvolgend de wijzigingen aan IAS 27 “Geconsolideerde 
jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening”, IAS 28 “investeringen in ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat”, en IAS 31 “Financiële verslaggeving van belangen in joint ventures” worden 
van toepassing op bedrijfscombinaties waarvoor de overnamedatum valt op of na het begin van de eerste 
jaarlijkse verslagperiode die op of na 1 juli 2009 aanvangt. 

In de herziene standaard blijft de acquisitiemethode toepasbaar op bedrijfscombinaties, maar met enkele 
belangrijke wijzigingen vergeleken met IFRS 3. Alle betalingen om een activiteit te kopen worden weergegeven 
aan de huidige waarde op het moment van de aankoop. De voorwaardelijke betalingen worden weergegeven als 
schuld en aansluitend in winst en verliesrekening geherwaardeerd. 

Men kan acquisitie per acquisitie kiezen om het minderheidsbelang in de overname te waarderen aan huidige 
waarde of aan het proportioneel deel in het minderheidsbelang van de nettovermogenswaarde. Alle kosten 
verbonden aan de overname worden in de resultatenrekening opgenomen. 

Omdat de Groep IFRS 3 (wijziging) heeft aangenomen, moet zij IAS 27 (wijziging) ‘Geconsolideerde jaarrekening 
en enkelvoudige jaarrekening’ eveneens aannemen. De wijzigingen in IAS 27 vereist dat alle transacties met 
minderheidsbelangen worden opgenomen in het eigen vermogen wanneer er geen wijziging is in de controle 
over de maatschappij, en niet langer leiden tot een goodwill resultaat of andere winsten en verliezen. De 
standaard regelt ook de rapportering bij het verlies van controle. Het resterend belang in de entiteit dient te 
worden gewaardeerd aan reële waarde en een winst of verlies moet opgenomen worden in de 
resultatenrekening. 
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Toelichting 3:  Segmentinformatie 

Verkorte segmentinformatie
H1 2009 Advanced

Precious 
Metals 

Products &
Precious 
Metals Z inc

Corporate & 
Niet  

(in miljoen €) Materials Catalysts Services Specialties toegewezen Eliminaties Totaal

Totale omzet per segment 243,1   1.084,0   2.076,8   253,0   8,4   -280,5   3.384,8   
waarvan externe omzet 240,1   1.053,9   1.829,6   252,8   8,4   -   3.384,8   
waarvan omzet tussen segmenten 3,0   30,1   247,2   0,2   -   -280,5   -   

Recurrente EBIT 0,5   -9,1   60,2   19,7   -21,8   -   49,5   
waarvan van bedrijfsresultaat 5,2   1,5   60,2   18,5   -18,8   -   66,6   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode -4,6   -10,6   -   1,1   -3,0   -   -17,1   

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

IAS 39 effect op EBIT 7,1   5,2   -6,8   -1,0   -   -   4,6   
waarvan van bedrijfsresultaat 1,4   5,2   -6,8   -1,0   -   -   -1,2   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode 5,7   -   -   -   -   -   5,7   

Totale EBIT 3,5   -13,3   54,0   24,7   -20,8   -   48,1   
waarvan van bedrijfsresultaat 3,9   -2,7   54,0   23,0   -17,8   -   60,4   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode -0,4   -10,6   -   1,7   -3,0   -   -12,3   

Investeringen 32,9   28,9   27,5   6,6   7,0   -   102,9   
Afschrijvingen 10,3   16,7   17,7   8,4   3,9   -   57,0   
Niet-kas inkomsten / uitgaven (andere dan afschrijvingen) -2,0   8,2   7,9   3,3   0,8   -   18,2   
Bijzondere waardeverminderingen /
terugneming van bijzondere waardeverminderingen -1,8   -1,2   -3,1   -5,8   0,1   -   -11,8   

De batterijrecyclage-activiteiten, die vroeger in Precious Metals Products & Catalysts werden gerapporteerd, werden getransfereerd naar Precious Metals Services in 2009.  



   

6 augustus 2010 – 07:30 CET CP-2010-18-R 25/32 

Verkorte segmentinformatie
H2 2009 Advanced

Precious 
Metals 

Products &
Precious 
Metals Z inc

Corporate & 
Niet  

(in miljoen €) Materials Catalysts Services Specialties toegewezen Eliminaties Totaal

Totale omzet per segment 304,2   1.256,3   2.101,3   264,2   9,1   -382,5   3.552,7   
waarvan externe omzet 301,3   1.197,3   1.781,1   263,8   9,1   -   3.552,7   
waarvan omzet tussen segmenten 2,9   59,0   320,3   0,4   -   -382,5   -   

Recurrente EBIT 21,1   41,8   44,5   9,9   -20,3   -   96,9   
waarvan van bedrijfsresultaat 11,3   40,7   44,5   7,9   -18,6   -   85,9   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode 9,7   1,1   -   1,9   -1,8   -   11,0   

Niet-recurrente EBIT -2,4   -0,6   -9,3   11,5   -4,6   -   -5,4   
waarvan van bedrijfsresultaat 3,4   -0,6   -9,3   10,5   -1,0   -   3,0   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode -5,8   -   -   1,0   -3,6   -   -8,4   

IAS 39 effect op EBIT 6,4   -3,4   7,6   -9,0   -   -   1,6   
waarvan van bedrijfsresultaat 5,6   -3,4   7,6   -9,0   -   -   0,8   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode 0,8   -   -   -   -   -   0,8   

Totale EBIT 25,1   37,8   42,8   12,3   -25,0   -   93,0   
waarvan van bedrijfsresultaat 20,4   36,7   42,8   9,4   -19,6   -   89,7   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode 4,7   1,1   -   2,9   -5,4   -   3,4   

Investeringen 18,1   33,7   18,2   10,2   7,4   -   87,5   
Afschrijvingen 10,5   17,6   19,1   8,7   3,5   -   59,3   
Niet-kas inkomsten / uitgaven (andere dan afschrijvingen) -3,1   7,0   1,5   11,1   0,7   -   17,2   
Bijzondere waardeverminderingen /
terugneming van bijzondere waardeverminderingen -5,9   -3,0   1,1   -14,9   1,1   -   -21,7   

De batterijrecyclage-activiteiten, die vroeger in Precious Metals Products & Catalysts werden gerapporteerd, werden getransfereerd naar Precious Metals Services in 2009.
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Verkorte segmentinformatie
H1 2010 Advanced

Precious 
Metals 

Products &
Precious 
Metals Z inc

Corporate & 
Niet  

(in miljoen €) Materials Catalysts Services Specialties toegewezen Eliminaties Totaal

Totale omzet per segment 350,6   1.668,9   2.912,4   340,0   11,7   -604,9   4.678,7   
waarvan externe omzet 348,3   1.595,9   2.383,1   339,8   11,7   -   4.678,7   
waarvan omzet tussen segmenten 2,3   73,0   529,4   0,2   -   -604,9   -   

Recurrente EBIT 39,5   67,4   87,3   13,4   -21,3   -   186,3   
waarvan van bedrijfsresultaat 21,2   66,2   87,3   12,2   -20,4   -   166,5   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode 18,3   1,2   -   1,2   -0,9   -   19,8   

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

IAS 39 effect op EBIT -4,7   -1,3   -2,3   11,3   -   -   3,1   
waarvan van bedrijfsresultaat -0,5   -0,6   -2,3   11,3   -   -   8,0   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode -4,2   -0,7   -   -   -   -   -4,9   

Totale EBIT 35,6   67,7   83,0   16,4   -25,2   -   177,5   
waarvan van bedrijfsresultaat 21,5   67,1   83,0   15,7   -18,6   -   168,7   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
de vermogensmutatiemethode 14,1   0,6   -   0,7   -6,6   -   8,7   

Investeringen 16,4   25,5   23,0   5,0   5,5   -   75,5   
Afschrijvingen 11,2   18,9   17,8   8,8   4,0   -   60,7   
Niet-kas inkomsten / uitgaven (andere dan afschrijvingen) 5,5   -1,4   4,2   -11,6   0,2   -   -3,1   
Bijzondere waardeverminderingen /
terugneming van bijzondere waardeverminderingen 0,6   -2,9   3,4   8,7   -0,5   -   9,3   
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Toelichting 4: Niet-recurrente resultaten en IAS 39 impact op het resultaat 

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

(in miljoen €) totaal Recurrent recurrent effect

2009 H1

Bedrijfsresultaat 60,4   66,6   -5,0   -1,2   
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa 0,2   -0,2   0,4   -   

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode -12,3   -17,1   -1,0   5,7   

EBIT 48,1   49,5   -6,0   4,6   

Financiële kosten -10,3   -17,4   -   7,0   
Belastingen -10,4   -9,8   0,7   -1,3   

Netto resultaat 27,4   22,4   -5,3   10,3   
waarvan minderheidsbelangen 3,0   2,7   -0,1   0,3   
waarvan aandeel van de Groep 24,4   19,7   -5,2   10,0   

2009 H2

Bedrijfsresultaat 89,7   85,9   3,0   0,8   
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa 0,3   0,3   -   -   

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 3,4   11,0   -8,4   0,8   

EBIT 93,0   96,9   -5,4   1,6   

Financiële kosten -25,6   -16,3   -   -9,3   
Belastingen -10,2   -14,9   1,9   2,8   

Netto resultaat 57,3   65,7   -3,5   -4,9   
waarvan minderheidsbelangen 3,7   3,5   0,2   0,1   
waarvan aandeel van de Groep 53,6   62,2   -3,7   -5,0   

2010 H1

Bedrijfsresultaat 168,7   166,5   -5,8   8,0   
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa 1,2   0,5   0,6   -   

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 8,7   19,8   -6,2   -4,9   

EBIT 177,5   186,3   -12,0   3,1   

Financiële kosten -15,9   -9,9   -   -6,0   
Belastingen -31,3   -33,4   2,7   -0,5   

Netto resultaat 130,3   143,0   -9,3   -3,4   
waarvan minderheidsbelangen 3,4   3,3   -   0,1   
waarvan aandeel van de Groep 126,9   139,7   -9,3   -3,5   
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Op 30 juni bedroeg de impact van niet-recurrente elementen op het operationeel resultaat ¤ -12,0 miljoen, met 
als gevolg een effect van ¤ -9,3 miljoen op het aandeel van de Groep in het netto resultaat van de periode. Een 
daling van de zinkprijzen leidde tot nieuwe waardeverminderingen op de permanente metaalvoorraad voor een 
bedrag van ¤ 7,3 miljoen. Deze waardeverminderingen zullen teruggenomen worden in geval de zinkprijs 
opnieuw stijgt. Andere belangrijke elementen waren de afwaardering op de goodwill in Hycore voor ¤ 4,2 miljoen 
en de creatie van een voorziening voor een mogelijk BTW geschil in Hycore voor ¤ 1,5 miljoen. 

IAS 39 effect had een positieve impact op het operationele resultaat van ¤ 3,1 miljoen. Dit bedrag heeft te maken 
met tijdsverschillen in het boeken van opbrengsten die vooral op transactionele en structurele metalen en 
deviezen indekkingen betrekking hebben. Alle IAS 39 effecten hebben inherent geen impact op kasstromen. 

Toelichting 5: Op aandelen gebaseerde vergoedingen 

In de resultatenrekening werd een kost van ¤ 4,0 miljoen opgenomen die te maken heeft met de aandelenopties 
en aandelen die in 2010 aan de hogere kaderleden van de groep werden toegekend.  

Toelichting 6: Financiële Instrumenten 

a) Kasstroomafdekkingen 

De ¤ -15,3 miljoen bestaat uit ¤ -4,9 miljoen op termijnovereenkomsten op goederen en ¤ -10,4 miljoen op 
termijnovereenkomsten op deviezen. 

b) Ingebedde afgeleide producten  

Een contractuele situatie werd in 2006 actief waarbij variabele prijsaanpassingen (ingebedde afgeleide producten) 
zich voordoen op de verkoop van de participatie en leningen van Aurifère de Guinée (goudmijnconcessie in 
Guinee). De wijzigingen in de geschatte huidige waarde van toekomstige vergoedingen liepen op tot 
¤ 0,6 miljoen. 

Toelichting 7: Aandelen 

Het aantal aandelen op het einde van juni is 120.000.000.  

Van de 7.506.197 eigen aandelen in bezit op het einde van 2009 werden 21.000 aandelen gebruikt voor het vrije 
aandelenprogramma voor werknemers van 2010; 470.175 aandelen werden gebruikt voor de uitoefening van 
aandelenopties gedurende de periode. Op 30 juni 2010 bezat Umicore 7.015.022 eigen aandelen wat neerkomt 
op 5.85 % van het totaal aantal in omloop zijnde aandelen op die datum. 

Toelichting 8: IFRS ontwikkelingen 

De volgende nieuwe standaarden werden door de EU onderschreven en zijn van toepassing voor het 
boekhoudkundig jaar dat aanvangt op 1 januari 2010:  

• IFRS 1 (gewijzigd en geamendeerd) “Eerste toepassing van IFRS”. Deze standaard is niet van toepassing 
voor de groep.  

• IFRS 3 (gewijzigd) “Bedrijfscombinaties”. Deze standaard is relevant voor de groep.  

• IAS 27 (gewijzigd) “Geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening”. Deze standaard is 
relevant voor de groep. 

• Amendement bij IAS 39: “Financiële Instrumenten: opname en waardering” voor specifieke ingedekte 
waarden. Deze standaard is relevant voor de groep. 



   

6 augustus 2010 – 07:30 CET CP-2010-18-R 29/32 

• Amendement bij IFRS 2: “Met groep cash voldane en op aandelen gebaseerde betalingen”. Deze standaard 
is relevant voor de groep. 

• IFRIC 12 “Concessie overeenkomsten voor diensten”. Deze standaard is niet van toepassing voor de groep.  

• IFRIC 15 “Overeenkomsten voor de bouw van onroerend goed”. Deze standaard is niet van toepassing voor 
de groep.  

• IFRIC 16 “Indekking van een netto-investering in een buitenlandse activiteit”. Deze standaard is relevant 
voor de groep. 

• IFRIC 17 “Uitkering in natura aan aandeelhouders”. Deze standaard is relevant voor de groep. 

• IFRIC 18 ”Overdrachten van activa van klanten”. Deze standaard is relevant voor de groep. 

De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen aan bestaande standaarden en interpretaties die werden 
onderschreven door de EU, maar die niet verplicht van toepassing zijn voor de boekhoudkundige periode die 
begint op 1 januari 2010, werden niet voortijdig toegepast door de Groep: 

• De herziene versie van IAS 24: “Informatieverschaffing over verbonden partijen” (toepasbaar vanaf 1 
januari 2011)  

• Amendement bij IAS 32: “Financiële instrumenten: presentatie – Classificatie van claimemissies” 
(toepasbaar vanaf 1 februari 2010) 

• Amendement bij IFRIC 14: “Vooruitbetalingen van minimum financieringseisen” 
(toepasbaar vanaf 1 januari 2011) 

Het management tracht de impact van deze nieuwe standaarden en wijzigingen op de resultaten van de groep in 
te schatten. 

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

Met uitzondering voor de regeling van een BTW geschil met de Belgische fiskus, en het inmiddels afgesloten 
onderzoek terzake door de Europese authoriteiten, waren er geen wijzigingen in de voorwaardelijke vorderingen 
en verplichtingen, de boekhoudkundige inschattingen en beoordelingen tussen de balansdatum en het tijdstip 
waarop de tussentijdse verkorte financiële rekening voor publicatie werd vrijgegeven. 
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Glossarium 

EBIT Bedrijfsresultaat van integraal geconsolideerde ondernemingen (opbrengsten van 
andere financiële activa inbegrepen) + aandeel van de Groep in het nettoresultaat 
van de ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatie.

Niet-recurrente EBIT Bevat niet-recurrente elementen met betrekking tot herstructureringsmaatregelen, 
waardeverminderingen van activa en andere opbrengsten of kosten  
resulterend uit feiten of transacties die duidelijk verschillen van de courante 
activiteiten van de onderneming. Waardeverminderingen op metaalvoorraden 
maken deel uit van de niet-recurrente EBIT van de business groups.

Recurrente EBIT EBIT – niet-recurrente EBIT – IAS 39 effect.

Recurrente operationele 
marge

Recurrente EBIT van integraal geconsolideerde ondernemingen / opbrengsten 
(metaal niet inbegrepen).

IAS 39 effect Tijdsverschillen (zonder invloed op de kasstromen) in het boeken van opbrengsten 
in geval van niet-toepassing of de onmogelijkheid van het bekomen van IAS hedge 
accounting op:
a) Transactionele indekking, wat met zich meebrengt dat de ingedekte elementen 
niet langer aan reële waarde kunnen gewaardeerd worden, of
b) Structurele indekking, wat impliceert dat de reële waarde van de betrokken
hedging instrumenten in de resultatenrekening wordt opgenomen in plaats van het 
eigen vermogen, en dit voordat de onderliggende voorziene of vastgelegde 
transacties zich voordoen, of
c) In uitvoerende contracten besloten derivaten, wat impliceert dat de wijziging in 
de reële waarde op de besloten derivaten in de resultatenrekening moet worden
opgenomen,  in tegenstelling tot de uitvoerende component waar de wijziging in 
reële waarde niet in de resultatenrekening kan worden opgenomen.

EBITDA EBIT + [afschrijvingen + niet-kasuitgaven, andere dan afschrijvingen
(d.w.z. toevoegingen aan en terugneming van provisies, waardeverminderingen op 
voorraden, andere bijzondere waardeverminderingen) +/- IAS 39 effect] van 
integraal geconsolideerde ondernemingen.

Inkomsten (metaal niet 
inbegrepen) 

Alle elementen van de inkomsten – de waarde van de aangekochte metalen.

Recurrente effectieve 
belastingvoet

Recurrente effectieve belastingskost / recurrent resultaat voor belasting van de 
integraal geconsolideerde ondernemingen.

Rendement op aangewend 
kapitaal (ROCE)

Recurrente EBIT / gemiddeld aangewend kapitaal.

Aangewend kapitaal Totaal vermogen – reële waarde reserve + netto financiële schuld + voorzieningen 
voor personeelsvoordelen – uitgestelde belastingactiva en -passiva – IAS 39-effect.

Aangewend kapitaal, 
gemiddeld

Voor een half jaar: gemiddelde van het aangewend kapitaal aan het begin en aan 
het einde van de periode.
Voor het volledige jaar: gemiddelde van de halfjaargemiddelden.

Investeringen Gekapitaliseerde investeringen in immateriële en materiële vaste activa.

Kasstromen vóór financierings-
activiteiten

Toename / afname van de bedrijfsthesaurie + toename / afname van de 
investeringsthesaurie  
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Netto financiële schuld Financiële schulden op meer dan één jaar + financiële schulden op ten hoogste één 
jaar – kas en kasequivalenten – leningen in een niet-operationele context.

Schuldratio Netto financiële schuld / (Netto financiële schuld + Eigen vermogen)

Onderzoek- & 
ontwikkelingsuitgaven

Bruto onderzoek- & ontwikkelingsuitgaven, gekapitaliseerde kosten inbegrepen

EPS Winst per aandeel voor aandeelhouders.

Winst per aandeel, 
basisberekening

Nettoresultaat, aandeel van de Groep / gemiddeld aantal (uitstaande aandelen – 
eigen aandelen).

Winst per aandeel, na 
verwateringseffect

Nettoresultaat, aandeel van de Groep / (gemiddeld aantal (uitstaande aandelen – 
eigen aandelen)
+ (aantal mogelijke nieuwe aandelen die uitgegeven moeten worden in het kader 
van de bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de 
aandelenoptieplannen)).

Aangepaste winst per 
aandeel, basisberekening

Netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep / totaal aantal (uitstaande aandelen 
– eigen aandelen).

Aangepaste winst per 
aandeel, na verwateringseffect

Netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep / (gemiddeld aantal (uitstaande 
aandelen – eigen aandelen)
+ (aantal mogelijke aandelen die uitgegeven moeten worden in het kader van de 
bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de 
aandelenoptieplannen)).

Bovenstaande financiële definities betreffen prestatie-indicatoren die niet gelinkt zijn met IFRS, behalve 'Winst per 
aandeel, basisberekening' en 'Winst per aandeel, na verwateringseffect'.  

 

 

Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten 

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

Investor Relations: 

Dhr. Geoffroy RASKIN +32 2 227 71 47  geoffroy.raskin@umicore.com 

Mevr. Katleen VANDERSMISSEN +32 2 227 78 38  katleen.vandersmissen@umicore.com 

Media Relations: 

Dhr. Bart CROLS +32 2 227 71 29 +32 476 98 01 21 bart.crols@umicore.com 

Director of Group Communications: 

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

 
Financiële kalender 

20 oktober 2010 2010 Q3 kwartaalupdate 

10 februari 2011 Publicatie resultaten 2010 

26 april 2011 Aandeelhoudersvergadering en 2011 Q1 kwartaalupdate 

4 augustus 2011 Publicatie halfjaarresultaten 2011 

 
Umicore profiel  

Umicore is een materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waarvan het bedrijf 
weet dat zijn knowhow inzake materiaalkennis, scheikunde en metallurgie een verschil kan maken. Ongeveer 
50 % van haar inkomsten zijn afkomstig uit, en ongeveer 80 % van haar O&O budget wordt uitgegeven aan, 
projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor herlaadbare 
batterijen en fotovoltaïek, brandstofcellen en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – 
duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te 
recycleren op een wijze die in overeenstemming is met zijn beleidsverklaring: ‘materials for a better life’. 

De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een 
wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in 2009 een omzet van ¤ 6,9 miljard (inkomsten van ¤ 1,7 miljard, 
metaal niet inbegrepen) en heeft op dit ogenblik ongeveer 14 300 mensen in dienst. 

 

Een telefoonconferentie en presentatie vindt plaats op 09:30 CET in Brussel.   
Meer informatie: http://www.investorrelations.umicore.com/en/financialCalendar/ConfCall20100806.htm 


