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De inkomsten stegen met 1% ten opzichte van 2013. De groei in Catalysis en Energy Materials compenseerde de 
lagere inkomsten in Performance Materials en Recycling. De recurrente EBIT daalde met 10%, voornamelijk als 
gevolg van de impact van lagere metaalprijzen in Recycling en ongunstige wisselkoersen. De recurrente EBIT 
daalde in Recycling en steeg in de andere segmenten. De groei-investeringen zijn op schema en de totale 
investeringen bedroegen € 202 miljoen. 

• Inkomsten: € 2,4 miljard  

• Recurrente EBITDA: € 442 miljoen 

• Recurrente EBIT: € 274 miljoen 

• ROCE: 12,2% 

• Recurrente nettowinst (aandeel Groep): € 193 miljoen 

• Recurrente winst per aandeel: € 1,79 

• Nettoschuld: € 298 miljoen 

Umicore herbekijkt haar activiteitenportefeuille en onderzoekt mogelijkheden om de groei en waardecreatie te 
optimaliseren. In het raam hiervan werd een proces opgestart om de business units Zinc Chemicals en Building 
Products voor te bereiden op een toekomst buiten de Umicore Groep. Beide business units hebben hun 
winstgevendheid aanzienlijk verbeterd en staan voldoende sterk om hun activiteiten verder te ontwikkelen in 
een omgeving die specifiek aansluit bij hun respectievelijke producten, diensten en toepassingen. Umicore wil 
ook de activiteiten Electro-Optic Materials en Thin Film Products in aparte juridische entiteiten onderbrengen om 
strategische allianties mogelijk te maken met het doel de groei te versnellen. Het is de intentie om de 
portefeuille tegen eind 2016 te herschikken, afhankelijk van de marktopportuniteiten. 

De Raad van Bestuur zal op 28 april een bruto jaarlijks dividend van € 1,00 per aandeel voorstellen tijdens de 
jaarlijkse Algemene Vergadering. Daarvan werd reeds € 0,50 als interim-dividend uitgekeerd in september 2014. 

JAARRESULTATEN 2014 

Hoofdlijnen 

Vooruitzichten 

 

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met 2013, tenzij anders vermeld. 

Umicore verwacht dat de winstgevendheid in 2015 zal toenemen, voornamelijk door verdere groei in Catalysis en 
Energy Materials.  
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Kerncijfers H2 H2   

(in miljoen €) 2013 2014 2013 2014

Omzet 4.429,3  4.473,1  9.819,3  8.828,5  
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 1.143,3  1.173,4  2.363,4  2.380,6  

Recurrente EBITDA 222,3  221,0  462,6  442,2  

Recurrente EBIT 141,0  135,3  304,0  273,7  
waarvan geassocieerde ondernemingen 5,8  15,1  11,8  28,3  

Niet-recurrente EBIT -20,6  -12,2  -43,4  -21,6  
IAS 39 effect op EBIT 5,6  0,9  -0,5  -2,7  

Totale EBIT 126,0  124,0  260,0  249,3  
Recurrente operationele marge 11,8%  10,2%  12,4%  10,3%  

Gemiddelde gewogen nettorente 1,95%  1,86%  1,61%  1,56%  
Recurrente belastingsgraad 19,04%  21,39%  21,32%  21,81%  

Recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep 103,4  98,3  218,0  193,1  
Nettoresultaat, aandeel van de Groep 89,9  89,1  179,0  170,6  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 69,3  69,5  140,6  143,3  
Investeringen 168,0  130,2  279,6  202,4  

Netto toename/afname van de kasstromen
   vóór financieringsoperaties 80,5  21,3  185,9  139,9  
Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten,
   einde periode 3.512,3  3.851,4  3.512,3  3.851,4  
Eigen vermogen van de Groep, einde periode 1.677,1  1.704,6  1.677,1  1.704,6  
Geconsolideerde netto financiële schuld
   uit bedrijfsactiviteiten, einde periode 215,0  298,3  215,0  298,3  
Schuldratio uit bedrijfsactiviteiten, einde periode 11,1%  14,6%  11,1%  14,6%  
Gemiddelde nettoschuld /  recurrente EBITDA 45,6%  56,6%  44,2%  51,9%  

Aangewend kapitaal, einde periode 2.233,6  2.335,3  2.233,6  2.335,3  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 2.234,8  2.265,5  2.241,3  2.240,1  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 12,6%  11,9%  13,6%  12,2%  

Personeelsbestand, einde periode 14.057  14.074  14.057  14.074  
waarvan geassocieerde ondernemingen 3.867  3.706  3.867  3.706  

Frequentiegraad van arbeidsongevallen 1,33  1,77  2,08  2,16  
Ernstgraad van arbeidsongevallen 0,05  0,08  0,10  0,94  
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Kerncijfers per aandeel H2 H2   

(in €/aandeel) 2013 2014 2013 2014

Totaal aantal uitgegeven aandelen, einde periode 120.000.000  112.000.000  120.000.000  112.000.000  
waarvan uitstaande aandelen 109.771.339  108.085.728  109.771.339  108.085.728  
waarvan aandelen in eigen bezit 10.228.661  3.914.272  10.228.661  3.914.272  

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
basisberekening 110.660.537  106.944.319  111.257.259  108.062.085  
na verwateringseffect 111.136.443  107.334.060  111.733.165  108.451.847  

Recurrente winst per aandeel 0,93  0,92  1,96  1,79  
Winst per aandeel volgens basisberekening 0,81  0,83  1,61  1,58  
Winst per aandeel na verwateringseffect 0,81  0,83  1,60  1,57  

Dividend* 0,50  0,50  1,00  1,00  

Netto toename/afname van de kasstromen
   vóór financieringsoperaties, basisberekening 0,73  0,20  1,67  1,29  

Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten,
   einde periode 32,00  35,63  32,00  35,63  
Eigen vermogen van de Groep, einde periode 15,28  15,77  15,28  15,77  

* Interimdividend voor H1 en verschil met jaarlijks dividend voor H2.  
 
Opsplitsing per segment  
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CA = Catalysis, EM = Energy Materials, PM = Performance Materials, RE = Recycling, 
Exclusief Corporate  
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CATALYSIS 

Catalysis kerncijfers H2 H2   

(in miljoen €) 2013 2014 2013 2014

Totale omzet 952,0  1.101,2  2.020,2  2.181,3  
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 413,8  450,0  866,9  917,1  

Recurrente EBITDA 49,8  61,9  112,8  124,9  

Recurrente EBIT 29,0  41,1  73,3  82,6  
waarvan geassocieerde ondernemingen 1,1  4,0  2,5  7,0  

Totale EBIT 29,2  39,4  73,7  79,9  
Recurrente operationele marge 6,7%  8,3%  8,2%  8,2%  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 40,2  40,6  82,0  83,2  
Investeringen 56,6  35,2  84,4  59,8  

Aangewend kapitaal, einde periode 809,5  851,4  809,5  851,4  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 808,1  821,8  804,6  811,4  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 7,2%  10,0%  9,1%  10,2%  

Personeelsbestand, einde periode 2.340  2.457  2.340  2.457  
waarvan geassocieerde ondernemingen 167  167  167  167  

. 

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten en de winst van de business group 
stegen respectievelijk met 6% en 13% dankzij 
stijgingen in Automotive Catalysts in tegenstelling tot 
lagere inkomsten en winst in Precious Metals 
Chemistry. 

De inkomsten en recurrente EBIT in Catalysis zouden 
in 2015 moeten toenemen door het opdrijven van de 
productie van katalysatoren voor zware 
dieselvoertuigen in Europa en China en een verdere 
groei in de vraag naar katalysatoren voor de 
vermindering van uitstoot in personenwagens. 

Automotive Catalysts 

De inkomsten en de winst van de business unit 
stegen op jaarbasis dankzij de verhoogde productie 
van katalysatoren voor zware dieselvoertuigen in 
Europa en China en de toegenomen verkoop van 
katalysatoren voor personenwagens. 

De sterkste groei voor katalysatoren voor zware 
dieselvoertuigen situeerde zich in Europa als gevolg 
van de invoering van Euro VI-compatibele platformen. 

Een derde productielijn voor zware dieselvoertuigen 
in Florange, Frankrijk, is nu operationeel. 

De productie van personenwagens klom wereldwijd 
met 3% dankzij het herstel van de Europese markt en 
de aanhoudende groei in Noord-Amerika en China. 
De verkoopvolumes van Umicore volgden globaal de 
groei van de wereldwijde markt. De inkomsten 
stegen eveneens, ondanks de minder gunstige mix. 

In Europa lagen Umicore’s verkoopvolumes voor 
personenwagens iets boven het niveau van de markt, 
die 3% steeg. De inkomstengroei bleef echter achter 
als gevolg van de minder gunstige productmix. 
Hoewel het globale aandeel van diesel in de 
verkopen van Umicore in 2014 kleiner was dan het 
jaar voordien, werden een aantal Euro 6-platformen, 
na het uitstel in het derde kwartaal, met succes 
gelanceerd in het vierde kwartaal van 2014. Het 
segment benzinekatalysatoren van Umicore groeide 
sneller dan de markt en Umicore sloot met een 
aantal grote Europese spelers belangrijke contracten 
af voor nieuwe benzineplatformen. De bouw van de 
nieuwe productie-installatie in Nowa Ruda, Polen, 
vordert goed en de productie wordt er naar 
verwachting begin 2016 opgestart. 
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In Noord-Amerika daalden de verkoopvolumes en 
inkomsten, hoewel de productie van 
personenwagens er een groei kende van 5%. De 
oorzaak van de daling was een ongunstige 
voertuigenmix, want de kleine en middelgrote 
wagens wonnen marktaandeel en Umicore is minder 
actief in dit segment. Umicore voelde de impact van 
de aanhoudend zwakke vraag in Zuid-Amerika, waar 
de autoproductie met 16% daalde. Hoewel de markt 
in deze regio zwak blijft, worden de eerste signalen 
van stabilisatie waargenomen. 

Umicore presteerde zowel op het niveau van 
inkomsten als van volumes beter dan de bloeiende 
Chinese markt, omdat Umicore sterk is blootgesteld 
aan internationale merken, die marktaandeel blijven 
veroveren op de binnenlandse fabrikanten, en dankzij 
een gunstige motorenmix. In Zuid-Korea bleven 
Umicore’s volumes en inkomsten in lijn met de vrij 
stabiele markt. De bouw van het nieuwe 
technologieontwikkelingscentrum van Ordeg in 
Incheon City vordert goed en zal naar verwachting 
eind 2015 worden opgeleverd. Umicore slaagde erin 
om haar marktaandeel bij Japanse OEM’s wereldwijd 
te verhogen. In Hemaraj, Thailand, zal een nieuwe 
fabriek worden gebouwd voor de productie van 
katalysatoren voor personenwagens, waarvan de 
oplevering is gepland in de tweede helft van 2016. 
Die investering zal Umicore in staat stellen om aan de 
toenemende vraag naar autokatalysatoren in de snel 
groeiende markt in Zuidoost-Azië te voldoen. De 
nieuwe fabriek zal vooral aan Japanse OEM’s leveren, 

die sterk aanwezig zijn in de regio. De nieuwe fabriek 
in Pune, India, is opgeleverd en de productie van 
katalysatoren voor personenwagens werd opgestart. 

Precious Metals Chemistry 

De inkomsten van de business unit daalden 
tegenover het voorgaande jaar. Dat was te wijten 
aan de daling van de vraag naar precursoren die 
worden gebruikt in katalytische toepassingen, vooral 
in de Braziliaanse automarkt, die aanzienlijk kromp in 
2014. De vraag naar precursoren voor niet-
katalytische toepassingen groeide ten opzichte van 
het jaar voordien, vooral in de tweede jaarhelft. Dat 
was vooral het geval voor toepassingen in 
bulkchemicaliën, zoals de synthese van siliconen. De 
verkoop van API’s (Active Pharmaceutical 
Ingredients) bleef aanzienlijk groeien in volume en 
de business unit slaagde erin om nieuwe 
verkoopcontracten af te sluiten in de Europese en 
Zuidoost-Aziatische markten. 

In de nieuwe fabriek in Duitsland voor chemicaliën 
voor metaalafzetting en hoogzuivere MOCVD (Metal 
Organic Chemical Vapour Deposition)-precursoren 
werd de productkwalificatie voor de klanten 
voortgezet. De opstartkosten voor die fabriek en de 
nieuwe fabriek in Tulsa, Oklahoma, wogen op de 
winst. 
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ENERGY MATERIALS 

Energy Materials kerncijfers H2 H2   

(in miljoen €) 2013 2014 2013 2014

Totale omzet 422,8  457,9  825,7  907,3  
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 203,1  222,5  402,6  445,0  

Recurrente EBITDA 28,3  37,7  55,2  73,9  

Recurrente EBIT 12,8  19,7  24,7  39,2  
waarvan geassocieerde ondernemingen * 1,0  2,8  2,7  4,7  

Totale EBIT 9,4  23,5  21,4  38,5  
Recurrente operationele marge 5,8%  7,6%  5,5%  7,8%  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 9,4  7,9  16,2  17,4  
Investeringen 31,4  32,3  64,3  45,0  

Aangewend kapitaal, einde periode 470,2  588,9  470,2  588,9  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 474,7  533,0  476,2  503,3  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 5,4%  7,4%  5,2%  7,8%  

Personeelsbestand, einde periode 2.884  2.857  2.884  2.857  
waarvan geassocieerde ondernemingen * 1.056  930  1.056  930  

* Cobalt & Specialty Materials: Ganzhou Yi Hao Umicore Industries Co. Ltd., Jiangmen Chancsun Umicore Industry Co. Ltd., 
Todini and Co.; Rechargeable Battery Materials: beLife  

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten en recurrente EBIT van de business 
group stegen respectievelijk met 11% en 59% door 
de overnames in Cobalt & Specialty Materials, 
volumegroei in alle business units en 
productiviteitsverbeteringen. 

De inkomsten en winstgevendheid zullen naar 
verwachting verder toenemen als gevolg van de 
bijdrage van de recent overgenomen activiteiten, 
alsmede de groei van de vraag in alle business units. 

Cobalt & Specialty Materials 

De business unit boekte aanzienlijk hogere 
inkomsten, voornamelijk dankzij de integratie van 
Palm Commodities en de hogere verkoopvolumes in 
de activiteit keramiek & chemicaliën. 

In keramiek & chemicaliën stegen de orders voor 
nikkelsulfaten die als precursoren worden gebruikt 
fors op jaarbasis. De verkopen van 

metaalcarboxylaten stegen eveneens door de sterke 
vraag in de petrochemische industrie naar producten 
die als polymerisatie- en raffinagekatalysatoren 
worden gebruikt. De distributieactiviteiten bleven 
goed presteren en profiteerden van de overname van 
Palm Commodities in de VS eind 2013. De 
verkoopvolumes voor kobaltverbindingen bleven 
stabiel en de premies daalden in dit segment als 
gevolg van de aanhoudend felle concurrentie in Azië. 

In de kobalt- en nikkelraffinage zijn de inkomsten 
licht gestegen op jaarbasis. De overname van het 
Amerikaanse bedrijf CP Chemicals in het derde 
kwartaal van 2014 had een positieve impact op de 
raffinagevolumes van kobalt en nikkel en stelde 
Umicore tevens in staat om rheniumrecyclage aan 
haar activiteiten toe te voegen. 

De markt voor harde metalen voor de fabricage van 
werktuigmaterialen bleef uitdagend en de vraag was 
zwak. 

Eind 2014 verwierf Umicore de volledige eigendom 
van Todini and Co, een voormalige Umicore joint 
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venture en een leider in de distributie van industriële 
chemische producten in Europa. 

Electro-Optic Materials 

De inkomsten stegen dankzij de volumegroei in 
afgewerkte optische producten en de verhoogde 
bijdrage van de recyclage- en raffinageactiviteiten. 
De maatregelen om kosten te verminderen en de 
operationele efficiëntie te verhogen droegen verder 
bij aan de winst. 

De inkomsten van afgewerkte optische producten 
toonden een forse groei die voornamelijk het 
resultaat was van de sterke vraag naar commerciële 
infraroodtoepassingen. In dit segment is een 
wijdverspreide overschakeling aan de gang naar 
Umicore’s optische lenssystemen op basis van 
GASIR® die even goed presteren als producten op 
basis van germanium en die tevens de ontwikkeling 
van nieuwe marktsegmenten mogelijk maken. De 
vraag naar zuivere germaniumlenzen bleef beperkt in 
een algemeen zwakke markt. Umicore bleef haar 
marges in dit segment verdedigen met een 
selectieve aanpak. De verkoop van 
germaniumtetrachloride voor de glasvezelindustrie 
bleef stabiel en de gunstige productmix droeg bij aan 
de inkomsten. 

In de activiteit germaniumsubstraten waren de 
volumes en inkomsten van fotovoltaïsche 
toepassingen iets lager, maar bleven de marges 
stabiel. De daling van de vraag naar fotovoltaïsche 
concentratoren voor aardse toepassingen werd 
gecompenseerd door de hogere vraag voor 
ruimtevaarttoepassingen, waar de producenten 
overschakelen naar grotere en efficiëntere 
germaniumwafers – waarin Umicore een leider is. In 
het LED-segment bleven de inkomsten stabiel. 

Rechargeable Battery Materials 

De markt van de Li-ionbatterijen groeide verder in 
2014 en Umicore registreerde aanzienlijk hogere 
verkoopvolumes en inkomsten ten opzichte van het 
jaar voordien. Het segment draagbare elektronica is 
nog steeds veruit het grootste segment en blijft 
groeien. Ook de introductie van nieuwe toepassingen 
en apparaten, zoals huishoudapparaten op batterijen 
en power banks, steunen de groei van de markt. De 
verkoop van elektrische en hybride wagens groeit 

gestaag en zal dat waarschijnlijk blijven doen omdat 
er steeds meer elektrische en hybride wagens op de 
markt worden gebracht. 

De verkoopvolumes van het door Umicore 
ontwikkelde High Energy LCO (lithium kobaltiet) dat 
in hoogperformante Li-ionbatterijen voor 
smartphones en tablets wordt gebruikt, stegen 
aanzienlijk op jaarbasis. In dit segment neemt de 
gemiddelde grootte van de batterijen toe omdat de 
apparaten steeds meer energie verbruiken (grotere 
schermen en 4G-connectiviteit) en er meer gebruik 
wordt gemaakt van de mobiele gadgets. 

De globale verkoop van NMC (nikkel mangaan 
kobalt)-kathodematerialen daalde op jaarbasis door 
de verminderde leveringen van NMC-materialen die 
in draagbare elektronica worden gebruikt. Umicore 
heeft haar aanwezigheid in dit subsegment 
verminderd vanwege de agressieve prijsniveaus voor 
deze materialen en de veralgemening ervan. De 
NMC-verkoop voor auto- en elektrische 
werktuigtoepassingen steeg op jaarbasis, hoewel het 
vraagpatroon doorheen het jaar eerder grillig verliep. 
Umicore heeft sterk ingezet op productkwalificatie-
programma's voor autoplatformen en zich met succes 
gekwalificeerd voor nieuwe platformen die in de 
komende jaren worden gelanceerd en alle vormen 
van elektrificatie dekken (EV, pHEV en HEV). 

De uitbreiding van de productiecapaciteit in Korea en 
China werd volgens plan voltooid en, in lijn met de 
vraag in de markt, in gebruik genomen. 

Thin Film Products 

De inkomsten stegen in vergelijking met het 
voorgaande jaar dankzij de hogere vraag naar 
Umicore’s zeer efficiënte indiumtinoxide rotary 
targets die in grote beeldschermen worden gebruikt. 
De marges waren echter niet in lijn met de 
volumegroei en leden onder de prijsdruk in Azië en 
de hogere indiumprijs. De nieuwe joint venture met 
First Rare Materials Co Ltd zal naar verwachting tegen 
eind 2015 met de kwalificatie voor de klanten 
beginnen en zal Umicore toelaten om aan de 
groeiende vraag in de Chinese markt van grote 
beeldschermen te voldoen. In de activiteiten van 
optiek en elektronica bleven de inkomsten stabiel op 
jaarbasis en de marges profiteerden van de 
stroomlijning van de productportefeuille. 
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PERFORMANCE MATERIALS 

Performance Materials kerncijfers H2 H2   

(in miljoen €) 2013 2014 2013 2014

Totale omzet 641,0  680,1  1.388,4  1.347,3  
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 246,6  240,9  509,7  493,2  

Recurrente EBITDA 40,3  42,3  83,4  88,9  

Recurrente EBIT 26,1  28,0  54,7  61,2  
waarvan geassocieerde ondernemingen * 5,0  9,2  9,1  18,6  

Totale EBIT 11,2  23,2  24,9  53,4  
Recurrente operationele marge 8,5%  7,8%  8,9%  8,6%  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 5,7  5,0  10,8  10,1  
Investeringen 16,7  17,5  29,4  28,4  

Aangewend kapitaal, einde periode 504,8  526,3  504,8  526,3  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 538,4  526,9  555,5  521,5  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 9,7%  10,6%  9,8%  11,7%  

Personeelsbestand, einde periode 5.331  5.294  5.331  5.294  
waarvan geassocieerde ondernemingen * 2.594  2.563  2.594  2.563  

* Zinc Chemicals: Rezinal; Building Products: Ieqsa; Element Six Abrasives  

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten van Performance Materials daalden 
met 3% op jaarbasis. De recurrente EBIT nam toe met 
12% door een hogere bijdrage van Element Six 
Abrasives en als gevolg van de kostenbesparende 
maatregelen die in 2013 werden ingevoerd. 

De inkomsten zullen naar verwachting grotendeels in 
lijn met het BBP groeien. 

Building Products 

De inkomsten en de verkoopvolumes bleven globaal 
stabiel op jaarbasis. De winstgevendheid verbeterde 
omdat de maatregelen om kosten te besparen en de 
productie-efficiëntie te verhogen die in 2013 werden 
gelanceerd en in de loop van 2014 werden 
geïmplementeerd, een positieve impact hadden op 
de winst. 

Mede dankzij de relatief zachtere winter lagen de 
inkomsten hoger in Frankrijk, Duitsland en de 
Benelux. In de andere Europese markten, waar de 

bouwsector uitdagend bleef, daalden de inkomsten. 
De vraag naar zinkmaterialen voor de bouwsector in 
de markten buiten Europa nam af als gevolg van 
vertragingen bij de lancering van nieuwe projecten in 
Azië en Oceanië. De sterkere concurrentie in de meer 
rijpere Europese markten en de hogere zinkprijs 
wogen op de productpremies. 

De productmix bleef globaal stabiel op jaarbasis en 
de verkoop van oppervlaktebehandelde producten 
met hogere toegevoegde waarde vertegenwoordigde 
een aanzienlijk deel van de activiteit. 

Electroplating 

De inkomsten bleven grotendeels stabiel op jaarbasis. 
De verminderde vraag voor producten voor 
technische toepassingen werd gecompenseerd door 
hogere inkomsten in de andere productcategorieën. 

De inkomsten van edelmetaalelektrolyten voor 
decoratieve toepassingen klommen fors hoger 
dankzij de aanhoudend hoge vraag voor goud-
koperverbindingen die worden gebruikt voor de 
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productie van roze goud voor juwelen en 
lifestyletoepassingen. De vraag naar producten voor 
electroforming van goud dat in luxe juwelen wordt 
gebruikt, groeide aanzienlijk en werd verder 
gesteund dankzij nieuw verworven klanten in Azië. 

De orderniveaus van edelmetaalproducten die in de 
productie van printplaten worden gebruikt, stegen op 
jaarbasis, voornamelijk dankzij de toenemende vraag 
van Europese autoconstructeurs om aan de groeiende 
behoefte aan elektronica in de modellen van de 
nieuwste generatie te voldoen. 

De inkomsten van producten voor technische 
toepassingen daalden ten opzichte van 2013, toen er 
bijzonder veel vraag was in China naar 
zilverplateringsoplossingen voor de productie van 
hoogperformante LED's. De verkoopvolumes en de 
inkomsten van geplatiniseerde producten voor de 
plateringsindustrie, zoals anodes voor het plateren 
van chroom, stegen aanzienlijk en Umicore slaagde 
erin om haar marktaandeel te verhogen. 

De nieuwe joint venture met Jiangmen Changxin 
Technology Co. Ltd. is nu operationeel in Jiangmen, 
China en zal Umicore in staat stellen om 
hoogtechnologische producten en diensten voor 
oppervlaktebehandeling te leveren aan het 
groeiende aantal Chinese klanten. 

Platinum Engineered Materials 

De inkomsten en de verkoopvolumes daalden licht 
ten opzichte van 2013. De tweede jaarhelft was 
positiever dan de eerste, voornamelijk dankzij een 
sterk vierde kwartaal. 

Hoewel de onderliggende vraag voor platina-
apparatuur die in de productie van beeldschermglas 
wordt gebruikt, zwak blijft, profiteerde de business 
unit van een groepering van orders voor een zeer 
grote klant in de laatste maanden van het jaar. De 
verkoopvolumes van apparatuur voor technische 
glastoepassingen lagen op het niveau van het 
voorgaande jaar, terwijl de vraag in het segment 
optisch glas zwak bleef. 

In de activiteit van platinumgaaskatalysatoren 
verbeterde de situatie gedeeltelijk omdat de klanten 
in Oekraïne de productie van ammoniak voor de 
meststoffenindustrie in hun fabrieken in het westen 
van het land opdreven. De meststoffenindustrie – die 
zeer veel energie verbruikt – maakte gebruik van de 
lagere aardgasprijs om de productie te verhogen en 
dat deed de vraag naar Umicore’s platinumgaas 
toenemen. In december bracht de business unit een 

nieuw gaas op de markt, MPAC, dat de klanten in 
staat stelt om het productrendement te verbeteren, 
het gebruik van pgm’s te verminderen, de 
campagneduur te verlengen en, in bepaalde 
omstandigheden, de emissie van broeikasgassen te 
verlagen. 

Technical Materials 

De inkomsten daalden op jaarbasis omdat de globale 
verkoopvolumes afnamen, vooral in Brazilië en China. 

De verkoopvolumes voor contact- en 
stroomtechnologiematerialen voor middenspannings-
toepassingen bleef laag in de tweede jaarhelft door 
de aanhoudende vertraging in elektrische 
infrastructuurprojecten in China. De orderniveaus voor 
contactmaterialen voor laagspanningstoepassingen 
bleven stabiel waarbij de zwakke vraag in Brazilië 
werd gecompenseerd door de hogere vraag in Noord-
Amerika en Europa. De verkoop van gespecialiseerde 
producten zoals adsorbeerstaven en amalgaambollen 
nam af. 

De globale vraag naar soldeerproducten bleef zwak. 
Het nieuwe zilverbesparende product BlueBraze™ 
bleef interesse wekken bij de klanten en de 
kwalificatie is aan de gang. 

Zinc Chemicals 

De business unit zag de verkoop in de meeste van 
haar productdomeinen verbeteren in de tweede helft 
van 2014. Daardoor stegen de inkomsten op 
jaarbasis. Ondanks de krappe aanvoer van 
zinkhoudende galvaniseringsresiduen dat de 
recyclagemarges beïnvloedde, herstelde de winst 
dankzij de hogere verkopen en de recente 
maatregelen om de kosten te verminderen. 

De verkoopvolumes van fijne zinkpoeders 
verbeterden verder in de tweede jaarhelft, 
grotendeels als resultaat van het herstel van de vraag 
naar poeders voor roestwerende verf in Azië. De 
globale premies zijn licht gestegen. De bouw van de 
nieuwe fabriek voor de productie van hoogwaardige 
fijne zinkpoeders en recyclage van zinkresiduen in 
Changsha, China, is op schema om de productie op te 
starten in de tweede helft van 2015. 

De verkoopvolumes van zinkpoeders die in primaire 
batterijen worden gebruikt, namen sterk toe door de 
verbeterde verkoop in de Europese en Noord-
Amerikaanse markten. Op het einde van het jaar 
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begonnen ook de verkoopvolumes in China te 
verbeteren. 

De verkoopvolumes voor zinkoxide namen toe, vooral 
voor de producten voor gebruik in diervoeders, en de 
premies stegen licht. Na de CEP-certificering door het 
Europees Directoraat voor de Kwaliteit van 
Geneesmiddelen & Gezondheidszorg (EDQM) in mei 
2014 slaagde de fabriek in Eijsden ook voor de eerste 
audit van de Amerikaanse FDA (Food and Drug 
Administration) voor de kwalificatie van de producten 
voor gebruik in farmaceutische toepassingen in de VS. 

Element Six Abrasives 

De inkomsten stegen aanzienlijk dankzij de 
uitstekende verkoop van producten voor de olie- en 
gasboorindustrie en precisiemachines, door het 

gewonnen marktaandeel in de vrij stabiele markten. 
De verkoopvolumes namen toe dankzij de hogere 
investeringen in productinnovatie en de succesvolle 
positionering van Element Six Abrasives’ producten 
op basis van diamanten en haar knowhow in de olie- 
en gasmarkt en de markt van de precisiewerktuigen. 

De inkomsten van producten op basis van carbide 
daalden in een uitdagende markt. In de tweede helft 
van het jaar verbeterde het verkoopmomentum voor 
slijtageonderdelen en producten voor de wegenbouw, 
maar de vraag naar mijnbouwproducten bleef het 
hele jaar laag als gevolg van de zwakke activiteit in 
die markt. 

De globale winst steeg aanzienlijk dankzij de 
verbeterde productmix en de verhoogde operationele 
efficiëntie. 
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RECYCLING 

Recycling kerncijfers H2 H2   

(in miljoen €) 2013 2014 2013 2014

Totale omzet 2.887,3  2.564,9  6.663,3  5.203,6  
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 282,8  264,5  590,2  532,7  

Recurrente EBITDA 121,9  97,4  248,7  190,5  

Recurrente EBIT 97,0  71,1  199,6  138,7  
Totale EBIT 101,6  69,7  200,0  132,7  
Recurrente operationele marge 34,3%  26,9%  33,8%  26,0%  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 8,4  9,6  18,4  20,1  
Investeringen 54,3  39,0  87,0  58,3  

Aangewend kapitaal, einde periode 397,2  294,6  397,2  294,6  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 360,2  325,9  342,8  351,5  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 53,9%  43,6%  58,2%  39,5%  

Personeelsbestand, einde periode 2.345  2.330  2.345  2.330  
 

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten en recurrente EBIT van Recycling 
daalden 10% en 30% respectievelijk, voornamelijk 
door lagere metaalprijzen. De afgenomen vraag in 
bepaalde eindmarkten van Jewellery & Industrial 
Metals en Precious Metals Management droegen 
eveneens bij tot lagere inkomsten en 
winstgevendheid van de business group. 

De aanvoervoorwaarden zullen naar verwachting 
grotendeels in lijn blijven met die van 2014. De 
verwachte stilstand naar aanleiding van de 
uitbreidingsinvesteringen in Hoboken zou 
gecompenseerd moeten worden door een hogere 
onderliggend doorvoer. 

Precious Metals Refining 

De inkomsten en de winst daalden ten opzichte van 
het voorgaande jaar als gevolg van lagere prijzen 
voor edel- en speciale metalen en een iets minder 
gunstige aanvoermix. De business unit verwerkte 
hogere volumes dankzij de toegenomen 
doorvoerratio, die bovenstaande negatieve effecten 
gedeeltelijk kon compenseren. 

De verwerkte volumes stegen op jaarbasis, ondanks 
het voorbereidende werk en de eerste grote 
investeringsfase voor de capaciteitsuitbreiding in 
Hoboken. Die investeringen verhoogden de 
doorvoersnelheid en dat compenseerde meer dan 
voldoende het volumeverlies dat door de stilstand 
werd veroorzaakt. 

De beschikbaarheid van aanvoermateriaal was solide 
in de meeste segmenten wat leidde tot hogere 
opname van materiaal. De aanvoermix was echter 
minder gunstig omdat er minder pgm-houdend 
materiaal beschikbaar was en de fractie rijker en 
meer complex elektronisch schroot iets kleiner was. 
Umicore versterkte haar positie in de markt van 
gebruikte industriële katalysatoren verder terwijl de 
commerciële voorwaarden voor gebruikte 
autokatalysatoren het hele jaar door zeer competitief 
bleven. 

Het expansieprogramma in Hoboken vordert goed en 
de gevolgen van de doorvoer- en 
efficiëntieverbeteringen zijn al voelbaar. Er zullen nog 
belangrijke investeringen gerealiseerd worden tijdens 
twee uitgebreidere stilstanden in 2015. De productie 
zal in het totaal langer worden stilgelegd dan in 2014, 
maar Umicore verwacht dat de verhoogde doorvoer 
na de investeringen het verlies aan productiedagen 
zal compenseren.  
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Precious Metals Management 

De inkomsten daalden op jaarbasis. 

De bijdrage van de tradingactiviteit was lager door 
het gecombineerde effect van minder gunstige 
marktvoorwaarden en lagere metaalprijzen. Hoewel 
de prijzen van sommige metalen in het laatste 
kwartaal licht zijn gestegen, waren de prijzen globaal 
lager dan de prijzen in 2013. 

Voor de meeste metalen was er ook minder vraag uit 
de industrie. De enige uitzondering was platinum, 
waarnaar iets meer vraag was in de auto-industrie. 
Dat kon echter de lagere volumes voor de andere 
metalen niet compenseren. In vergelijking met 2013 
was er ook een terugval in de vraag naar goud- en 
zilverstaven omdat de beleggers andere beleggingen 
overwogen. 

Battery Recycling 

Umicore kon haar positie voor de recyclage van 
gebruikte herlaadbare batterijen van elektrische en 
hybride wagens verder versterken en sloot nieuwe 
contracten af met (H)EV-fabrikanten. Umicore blijft 
haar processen optimaliseren voor deze 
marktopportuniteit op lange termijn voor auto- en 
draagbare batterijen. 

Jewellery & Industrial Metals 

De business unit tekende iets lagere inkomsten op, 
omdat de hogere inkomsten van de producten 
ruimschoots werden teniet gedaan door de lagere 
bijdrage van de recyclageactiviteit. De 
raffinagevolumes leden onder de forse afname van 
het beschikbare goudschroot in vergelijking met het 
voorgaande jaar, hoewel het lijkt dat de volumes nu 
het bodempeil hebben bereikt. De volumes zilver- en 
pgm-houdende residuen bleven stabiel. 

De inkomsten van juwelen en lifestyleproducten 
bleven relatief stabiel in een uitdagende markt, door 
Umicore’s goede klanten- en productmix in dit 
segment. De inkomsten van op zilver gebaseerde 
industriële toepassingen namen licht toe dankzij de 
hogere vraag in de auto- en chemische industrie De 
vraag naar beleggingsproducten steeg dankzij de 
vraag naar zilverplaatjes bij de Europese 
muntfabrikanten. De vraag van beleggers naar goud- 
en zilverstaven bleef zwak. 

De business unit brengt verdere 
capaciteitsverbeteringen aan in de 
zilverrecyclageactiviteiten in Bangkok, Thailand, om 
op de vraag van de Aziatische klanten in te spelen. 
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CORPORATE & GROEPSELEMENTEN 

Corporate kerncijfers H2 H2   

(in miljoen €) 2013 2014 2013 2014

Recurrente EBITDA -18,0  -18,3  -37,4  -36,1  

Recurrente EBIT -23,8  -24,5  -48,3  -48,0  
waarvan geassocieerde ondernemingen * -1,4  -0,9  -2,5  -2,0  

Totale EBIT -25,4  -31,7  -60,0  -55,1  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 5,5  6,4  13,2  12,6  
Investeringen 9,0  6,1  14,5  10,9  

Aangewend kapitaal, einde periode 51,9  74,1  51,9  74,1  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 53,4  57,9  62,3  52,4  

Personeelsbestand, einde periode 1.157  1.136  1.157  1.136  
waarvan geassocieerde ondernemingen * 50  46  50  46  

* SolviCore  

Corporate overzicht 

Algemeen bleven de bedrijfskosten op hetzelfde 
niveau als in 2013. 

Onderzoek & Ontwikkeling 

De totale O&O-uitgaven van de Groep bedroegen € 
143 miljoen. Dat is een lichte stijging ten opzichte 
van 2013, voornamelijk als gevolg van de hogere 
O&O-uitgaven in de business groups Energy 
Materials en Recycling. De O&O-uitgaven 
vertegenwoordigden 6% van de inkomsten. De 
gekapitaliseerde ontwikkelingskosten 
vertegenwoordigden € 12,7 miljoen van het totale 
bedrag. 

Werknemers & veiligheid 

Het totaal aantal werknemers steeg van 14.057 op 
het einde van 2013 tot 14.074 op het einde van 
2014. Het aantal werknemers in de volledig 

geconsolideerde bedrijven steeg met 178, 
voornamelijk als gevolg van de 
capaciteitsuitbreidingen in Catalysis en de integratie 
van de verschillende overnames in Energy Materials. 
Het aantal werknemers in de verbonden 
ondernemingen nam af met 161, voornamelijk in de 
joint ventures van Energy Materials en als gevolg 
van herstructureringen in Element Six Abrasives. 

Wat betreft de veiligheid was het aantal ongevallen 
met werkverlet hoger in 2014 (37) dan in 2013 (35). 
De frequentiegraad nam toe van 2,08 tot 2,16. 84% 
van de rapporterende sites hadden geen enkel 
ongeval met werkverlet. Het aantal geregistreerde 
letsels en ongevallen bij aannemers nam aanzienlijk 
af het voorbije jaar. De ernst van de ongevallen nam 
sterk toe door het ongeval dat in januari 2014 aan 
twee werknemers het leven kostte. Het initiatief dat 
tot stand kwam na het ongeval om de 
procesveiligheid te verhogen zorgt ervoor dat in alle 
business units en in meer dan 20 sites het 
bewustzijn van procesveiligheid toeneemt en 
voorbeeldpraktijken worden uitgewisseld.  
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FINANCIEEL OVERZICHT 

Niet-recurrente elementen 

De niet-recurrente elementen hadden een negatieve 
impact van € 22 miljoen op de EBIT. Her-
structureringskosten bedroegen € 20 miljoen, waar-
van het merendeel betrekking had op de sluiting 
van Element Six Abrasives’ productiefaciliteit in 
Robertsfors, Zweden, kostenbesparende 
maatregelen in Corporate en ondersteunende 
functies en aanpassingen van de productie in 
verschillende business units.  

Terugboeking van waardeverminderingen op 
permanent vaste metaalvoorraden hadden een 
positieve impact van € 8 miljoen, terwijl bijkomende 
milieuvoorzieningen verbonden aan de sanering van 
historische vervuiling € 7 miljoen bedroegen. De 
impact van de niet-recurrente kosten op het 
nettoresultaat (aandeel van de Groep) bedroeg 
€ 22 miljoen. 

De IAS 39 boekhoudkundige regels hadden een 
negatief effect van € 3 miljoen op de EBIT en 
€ 0,6 miljoen op het nettoresultaat (aandeel van de 
Groep). De impact betreft de tijdsverschillen 
opgelegd door IFRS en deze hebben voornamelijk 
betrekking op transactionele en structurele metaal- 
en valuta hedging. Alle IAS 39-effecten zijn van niet-
contante aard. 

Financiële resultaten en belastingen 

Netto recurrente financiële kosten bedroegen 
€ 25 miljoen en omvatten, zoals in 2013, een aantal 
negatieve wisselkoersresultaten. De netto 
interestkosten bleven stabiel op een laag niveau en 
de gemiddelde gewogen nettorente daalde verder 
naar 1,56%. 

De recurrente belastingen voor de periode 
bedroegen € 48 miljoen. De totale recurrente 
effectieve belastingsvoet voor de periode bleef 
relatief stabiel en bedroeg 21,8%.  

Kasstromen 

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór de 
veranderingen in werkkapitaal daalde met 11,8% 
door de impact van lagere metaalprijzen op 
Recycling. Umicore optimaliseerde haar werkkapitaal 

verder wat leidde tot een instroom van kasmiddelen 
ten bedrage van € 56 miljoen.  

De investeringen bedroegen € 202 miljoen ten 
opzichte van € 280 miljoen in 2013 met een afname 
in elk segment. Het overgrote deel van de 
investeringen had betrekking op Umicore’s 
groeiprojecten. In Recycling werd een eerste 
investeringsfase voor de capaciteitsuitbreiding met 
succes voltooid. In Catalysis hadden de investeringen 
betrekking op de capaciteitsuitbreidingen voor 
personenwagens en zware dieselvoertuigen. In 
Energy Materials werden de investeringen in Korea 
en China voor de uitbreiding van de 
productiecapaciteit voor cathodes afgerond. De 
overnames van CP Chemicals en Todini and Co in 
Energy Materials zorgde voor een gecombineerde 
uitstroom van kasmiddelen ten belope van € 35 
miljoen.  

In het totaal werd € 187 miljoen uitgekeerd aan de 
aandeelhouders in de vorm van de verwerving van 
eigen aandelen en dividenden; dit komt overeen 
met 43% van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. 

Financiële schuld 

Op 31 december 2014 bedroeg de netto financiële 
schuld € 298 miljoen, een stijging ten opzichte van 
€ 215 miljoen aan het begin van het jaar. Die 
stijging weerspiegelt de overnames en de 
uitkeringen aan de aandeelhouders. Het vermogen 
van de Groep bedroeg € 1.705 miljoen, resulterend 
in een netto schuldgraad (nettoschuld / nettoschuld 
+ eigen vermogen) van 14,6%. De ratio nettoschuld 
tot recurrente EBITDA ratio bedroeg 0.5x. 

Hedging 

Umicore heeft gebruik gemaakt van de recente 
sterkte in edelmetaalprijzen en van de dollar en 
heeft de prijs van de componenten met betrekking 
tot edelmetalen en de dollar in heel wat van de 
contracten voor 2015 en tot op zekere hoogte voor 
2016 op langere termijn vastgelegd. Dit verhoogt de 
visibiliteit op de winst aan bedragen die 
overeenkomen met aantrekkelijke niveaus van 
winstgevendheid  
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Dividend en aandelen 

De Raad van Bestuur zal de jaarlijkse Algemene 
Vergadering op 28 april 2015 een bruto jaarlijks 
dividend van € 1,00 per aandeel voorstellen. Gezien 
het interim-dividend van € 0,50 per aandeel dat op 
5 september 2014 werd uitbetaald en onder 
voorbehoud van de goedkeuring door de 
aandeelhouders, zal op 5 mei 2015 een bruto 
bedrag van € 0,50 per aandeel betaald worden. 

In de loop van 2014 kocht Umicore 2.029.345 eigen 
aandelen in. Gedurende het jaar werden 314.500 
aandelen gebruikt in het kader van uitgeoefende 
aandelenopties. In september 2014 vernietigde 
Umicore 8.000.000 aandelen. Na de vernietiging 
bedraagt het totaal aantal stemrecht verlenende 
aandelen 112.000.000. Op 4 februari 2015 had 
Umicore 3.879.772 aandelen in eigen bezit, of 3,5% 
van de uitstaande aandelen van de Groep. 
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Nota van de commissaris omtrent de geconsolideerde financiële staten voor het 
jaar eindigend op 31 december 2014 

De commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Marc Daelman, heeft bevestigd dat zijn 
controlewerkzaamheden die ten gronde zijn afgewerkt, tot op heden geen betekenisvolle correctie aan het licht 
hebben gebracht die in de geconsolideerde resultatenrekening voor 2014, het geconsolideerd overzicht van 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, de geconsolideerde balans, de geconsolideerde staat van mutaties 
in het eigen vermogen van de Groep of het geconsolideerd kasstroomoverzicht opgenomen in deze 
persmededeling, zou moeten worden doorgevoerd. 

 
Sint-Stevens-Woluwe, 5 februari 2015 

 
PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA  
Vertegenwoordigd door 

 
Marc Daelman*  
Bedrijfsrevisor  

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

Verklaring over verantwoordelijkheid van het management 

Ik verklaar, voorzover mij bekend, dat de geconsolideerde financiële staten van 2014, opgesteld overeenkomstig 
de International Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en de in België van 
toepassing zijnde wettelijke voorschriften, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand 
en van de resultaten van de Groep en de ondernemingen opgenomen in de consolidatie. De commentaren over 
de globale resultaten van de Groep, zoals weergegeven op de bladzijden 1 tot 15 verschaffen een getrouw 
overzicht van de evolutie en resultaten van de activiteiten en de positie van de Groep en de ondernemingen 
opgenomen in de consolidatie. 

 
Brussel, 5 februari 2015 

 
Marc Grynberg   
Gedelegeerd bestuurder 
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GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN VOOR HET JAAR 
EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2014 

Geconsolideerde resultatenrekening   

(in miljoen €) 2013 2014

Omzet 9.819,3  8.828,5  
Andere bedrijfsopbrengsten 76,2  56,4  

Bedrijfsopbrengsten 9.895,5  8.884,9  
Verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -8.344,7  -7.387,4  
Bezoldigingen en personeelsvoordelen -707,2  -702,8  
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -169,9  -182,2  
Andere bedrijfskosten -411,2  -394,3  

Bedrijfskosten -9.632,9  -8.666,7  
Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa -2,1  9,8  

Bedrijfsresultaat 260,5  228,0  

Financiële baten 4,3  3,7  
Andere financiële lasten -19,1  -21,8  
Wisselkoersverliezen en -winsten -8,1  -6,6  

-0,5  21,3  

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting 237,2  224,6  

Belastingen op het resultaat -52,4  -46,5  

Resultaat van de periode 184,8  178,1  
waarvan minderheidsbelangen 5,8  7,5  
waarvan aandeel van de Groep 179,0  170,6  

(in € / aandeel)

Totale winst per aandeel, basisberekening 1,61  1,58  
Totale winst per aandeel na verwatering 1,60  1,57  
Dividend per aandeel 1,00  1,00  

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten   

(in miljoen €) 2013 2014

Resultaat van de periode 184,8  178,1  

Elementen die niet naar de resultatenrekening geherclassificeerd kunnen worden
Bewegingen in personeelsvoordelen na uitdiensttreding,
voortkomende uit veranderingen in actuariële parameters -1,3  -64,6  
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen
   in componenten van niet-gerealiseerde resultaten 1,3  17,2  

Elementen die naderhand naar de resultatenrekening geherclassificeerd kunnen 
worden

Bewegingen in financiële vaste activareserves,
beschibaar voor verkoop -12,1  15,0  
Bewegingen in kasstroomafdekkingsreserves 1,9  -15,2  
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen
in componenten van niet-gerealiseerde resultaten -0,4  4,4  
Bewegingen in herwerkingen van omrekeningsverschillen -61,5  72,2  

Componenten van niet-gerealiseerde resultaten -72,1  29,0  

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode 112,6  207,1  
waarvan minderheidsbelangen 0,5  10,7  

uitdiensttreding (€ 17,2 miljoen).

De invloed van de uitgestelde belastingen op de andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten heeft te maken 
met de kasstroomafdekkingsreserves (€ 4,4 miljoen) en de reserves voor personeelsvoordelen na
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Geconsolideerde balans 31 / 12 31 / 12

(in miljoen €) 2013 2014

Vaste activa 1.551,2  1.710,5  
Immateriële vaste activa 218,3  266,1  
Materiële vaste activa 998,6  1.061,7  
Deelnemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 201,4  208,8  
Financiële activa beschikbaar voor verkoop 21,2  50,3  
Leningen 5,0  1,2  
Handels- en overige vorderingen 16,3  17,6  
Uitgestelde belastingactiva 90,5  104,8  

Vlottende activa 1.961,1  2.140,9  
Toegekende leningen 5,9  6,9  
Voorraden 1.106,3  1.182,9  
Handels- en overige vorderingen 716,4  827,0  
Terug te vorderen belastingen 33,2  34,3  
Kas en kasequivalenten 99,2  89,8  

Totaal der activa 3.512,3  3.851,4  

Eigen vermogen 1.723,4  1.750,1  
Eigen vermogen van de groep 1.677,1  1.704,6  

Kapitaal en uitgifttepremies 502,9  502,9  
Overgedragen resultaten en reserves 1.647,4  1.472,7  
Omrekeningsverschillen en overige reserves -167,4  -140,1  
Eigen aandelen -305,7  -130,9  

Minderheidsbelangen 46,3  45,6  

Schulden op meer dan één jaar 439,1  494,0  
Voorzieningen voor personeelsvoordelen 267,8  331,7  
Financiële schulden 26,4  22,6  
Handels- en overige schulden 12,9  21,5  
Latente belastingpassiva 28,2  17,5  
Voorzieningen 103,7  100,7  

Schulden op ten hoogste één jaar 1.349,8  1.607,3  
Financiële schulden 287,8  365,5  
Handels- en overige schulden 966,8  1.148,6  
Te betalen belastingen 64,7  64,0  
Voorzieningen 30,5  29,2  

Totaal der passiva 3.512,3  3.851,4  
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Geconsolideerde staat van mutaties
in het eigen vermogen van de Groep 

Kapitaal
& uitgifte-

Omrekening
verschillen
& overige Eigen Minder-heids- Totaal eigen

(in miljoen €) premies Reserves reserves aandelen belangen vermogen

Balans bij het begin van 2013 502,9  1.577,7  -102,0  -226,8  54,1  1.805,8  

Resultaat van de periode -  179,0  -  -  5,7  184,8  
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten -  -  -66,9  -  -5,2  -72,1  

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de periode -  179,0  -66,9  -  0,5  112,6  

Bewegingen in reserves voor op aandelen gebaseerde vergoedingen -  -  4,3  -  -  4,3  
Kapitaalvermindering -  -  -  -  -5,8  -5,8  
Wijzigingen in boekhoudkundige regels -  0,5  -1,3  -  -  -0,8  
Dividenden -  -111,4  -  -  -3,8  -115,1  
Overboekingen -  1,5  -1,5  -  -  -  
Wijzigingen eigen aandelen -  -  -  -78,8  -  -78,8  
Andere bewegingen -  -  -  -  0,1  0,1  
Wijzigingen in consolidatiekring -  -  -  -  1,1  1,1  

Balans op het einde van 2013 502,9  1.647,4  -167,4  -305,7  46,3  1.723,4  

Resultaat van de periode -  170,6  -  -  7,5  178,1  
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten -  -  25,8  -  3,2  29,0  

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de periode -  170,6  25,8  -  10,7  207,1  

Bewegingen in reserves voor op aandelen gebaseerde vergoedingen -  -  3,6  -  -  3,6  
Kapitaalvermindering -  -  -  -  -5,7  -5,7  
Dividenden -  -108,7  -  -  -7,0  -115,7  
Overboekingen -  -236,7  -2,1  238,7  -  -  
Wijzigingen eigen aandelen -  -  -  -63,9  -  -63,9  
Wijzigingen in consolidatiekring -  -  -  -  1,3  1,3  

Balans op het einde van 2014 502,9  1.472,7  -140,1  -130,9  45,6  1.750,1  
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht   

(in miljoen €) 2013 2014

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 184,8  178,1  
Aanpassing voor resultaat van de ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 0,5  -21,3  
Aanpassing voor niet-kastransacties 188,6  169,0  
Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld of 
   geklasseerd moeten worden onder de investerings- of 
   financieringskasstromen 51,8  49,7  
Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal 96,9  56,0  

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 522,6  431,6  
Ontvangen dividenden 15,2  17,0  
Belastingen betaald in de loop van het boekjaar -37,6  -56,5  
Ontvangen subsidies 0,5  10,5  

500,8  402,5  

Verwerving van materiële vaste activa -266,7  -190,8  
Verwerving van immateriële vaste activa -27,0  -24,3  
Verwerving van nieuwe dochterondernemingen,
   na aftrek van hun liquide middelen -22,0  -35,2  
Verwerving / kapitaalverhoging van geassocieerde ondernemingen -7,6  -0,2  
Verwerving van financiële vaste activa -0,2  -18,8  
Nieuwe toegekende leningen -1,2  -2,1  

Subtotaal van de verwervingen -324,6  -271,4  
Afstand van materiële vaste activa 7,8  3,0  
Afstand van immateriële vaste activa 1,9  0,6  
Afstand van financiële vaste activa -  5,1  

Subtotaal van de overdrachten 9,7  8,7  
-314,9  -262,6  

Kapitaalwijziging minderheden -5,8  -4,5  
Verkoop (aankoop) van eigen aandelen -78,8  -63,9  
Ontvangen interesten 4,0  3,3  
Betaalde interesten -6,6  -6,5  
Nieuwe leningen en aflossingen -38,5  38,6  
Dividenden uitgekeerd aan Umicore-aandeelhouders -111,4  -107,9  
Dividenden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders -3,8  -7,1  

-241,0  -148,0  

Invloed van de wisselkoers 22,4  -10,4  

Toename / Afname van de kas- en kasequivalenten -32,7  -18,4  

131,0  98,3  
98,3  79,9  

waarvan kas en kasequivalenten 99,2  89,8  
waarvan krediet op bankrekeningen -0,9  -9,9  

Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar

Toename / Afname van de investeringsthesaurie

Toename / Afname van de financieringsthesaurie

Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar

Netto operationele kasstromen
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Verkorte segmentinformatie 2013  Energy
Perfor-
mance  

Corporate
& Niet  

(in miljoen €) Catalysis Materials Materials Recycling toegewezen Eliminaties Totaal

Totale omzet per segment 2.020,2  825,7  1.388,4  6.663,3  33,0  -1.111,4  9.819,3  
waarvan externe omzet 1.990,6  820,1  1.256,6  5.719,0  33,0  -  9.819,3  
waarvan omzet tussen segmenten 29,6  5,6  131,8  944,3  -  -1.111,4  -  

Totale inkomsten* per segment 866,9  402,6  509,7  590,2  -  -6,0  2.363,4  
waarvan externe inkomsten* 866,2  402,6  509,7  584,9  -  -  2.363,4  
waarvan inkomsten* tussen segmenten 0,7  -  -  5,3  -  -6,0  -  

Recurrente EBIT 73,3  24,7  54,7  199,6  -48,3  -  304,0  
waarvan van bedrijfsresultaat 70,8  22,0  45,6  199,6  -45,8  -  292,1  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 2,5  2,7  9,1  -  -2,5  -  11,8  

Niet-recurrente EBIT -0,4  -3,6  -29,6  1,8  -11,7  -  -43,4  
waarvan van bedrijfsresultaat -0,3  -3,6  -16,8  1,8  -11,7  -  -30,6  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode -  -  -12,8  -  -  -  -12,8  

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

Totale EBIT 73,7  21,4  24,9  200,0  -60,0  -  260,0  
waarvan van bedrijfsresultaat 70,7  18,7  28,6  200,0  -57,5  -  260,5  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 3,0  2,7  -3,7  -  -2,5  -  -0,5  

Investeringen 84,4  64,3  29,4  87,0  14,5  -  279,6  
Afschrijvingen 39,4  30,5  28,7  49,1  10,9  -  158,6  

* Inkomsten metaal niet inbegrepen  
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Verkorte segmentinformatie 2014  Energy
Perfor-
mance  

Corporate
& Niet  

(in miljoen €) Catalysis Materials Materials Recycling toegewezen Eliminaties Totaal

Totale omzet per segment 2.181,3  907,3  1.347,3  5.203,6  30,9  -841,8  8.828,5  
waarvan externe omzet 2.162,2  903,0  1.260,6  4.472,0  30,9  -  8.828,5  
waarvan omzet tussen segmenten 19,2  4,4  86,7  731,6  -  -841,8  -  

Totale inkomsten* per segment 917,1  445,0  493,2  532,7  -  -7,4  2.380,6  
waarvan externe inkomsten* 916,3  445,0  492,8  526,5  -  -  2.380,6  
waarvan inkomsten* tussen segmenten 0,8  -  0,3  6,2  -  -7,4  -  

Recurrente EBIT 82,6  39,2  61,2  138,7  -48,0  -  273,7  
waarvan van bedrijfsresultaat 75,5  34,5  42,6  138,7  -46,0  -  245,3  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 7,0  4,7  18,6  -  -2,0  -  28,3  

Niet-recurrente EBIT -2,1  0,9  -7,8  -5,5  -7,1  -  -21,6  
waarvan van bedrijfsresultaat -1,9  0,9  -1,7  -5,5  -7,1  -  -15,4  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode -0,2  -  -6,0  -  -  -  -6,3  

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

Totale EBIT 79,9  38,5  53,4  132,7  -55,1  -  249,3  
waarvan van bedrijfsresultaat 73,1  33,8  41,6  132,7  -53,1  -  228,0  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 6,8  4,7  11,8  -  -2,0  -  21,3  

Investeringen 59,8  45,0  28,4  58,3  10,9  -  202,4  
Afschrijvingen 43,2  34,7  27,7  51,8  11,9  -  169,3  

* Inkomsten metaal niet inbegrepen
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Impact van IAS 39 &
niet-recurrente elementen Voortgezet waarvan: Niet- IAS 39

(in miljoen €) totaal Recurrent recurrent effect

2013

Bedrijfsresultaat 260,5  292,1  -30,6  -1,0  
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa -2,1  0,6  -2,7  -  

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode -0,5  11,8  -12,8  0,5  

EBIT 260,0  304,0  -43,4  -0,5  

Financiële kosten -22,9  -22,8  -  -  
Belastingen -52,4  -57,4  4,7  0,3  

Nettoresultaat 184,8  223,7  -38,7  -0,2  
waarvan minderheidsbelangen 5,7  5,7  0,2  -0,1  
waarvan aandeel van de Groep 179,0  218,0  -38,9  -0,1  

2014

Bedrijfsresultaat 228,0  245,3  -15,4  -1,9  
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa 9,8  0,4  9,4  -  

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 21,3  28,3  -6,3  -0,8  

EBIT 249,3  273,7  -21,6  -2,7  

Financiële kosten -24,7  -25,1  -1,5  1,9  
Belastingen -46,5  -48,0  1,4  0,2  

Nettoresultaat 178,1  200,6  -21,8  -0,7  
waarvan minderheidsbelangen 7,5  7,4  0,1  -0,1  
waarvan aandeel van de Groep 170,6  193,1  -21,9  -0,6  

 

Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen, boekhoudkundige inschattingen 
en beoordelingen en gebeurtenissen na balansdatum 

Zoals vermeld in de toelichtingen bij de tussentijdse financiële staten voor 2014, zijn er twee veranderingen in de 
voorwaardelijk vorderingen en verplichtingen sinds de publicatie van het vorige jaarverslag.  

De zaak over de voorwaardelijke pensioenverplichtingen bij Element Six Abrasives Ierland is volledig afgehandeld. 
Er kan niet meer in beroep worden gegaan tegen het vonnis van februari 2014 ten gunste van de beheerders, alle 
proceskosten zijn vereffend en de liquidatie van het plan is afgerond. 

In de loop van de eerste helft van 2014 heeft de Franse Mededingingsautoriteit punten van bezwaar afgegeven 
met betrekking tot de handelspraktijken van de business unit Building Products ten opzichte van haar distributeurs. 
Umicore betwist sterk de beweringen in de punten van bezwaar. Met verwijzing naar de bestaande jurisprudentie 
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van de Europese Commissie en de Bundeskartellamt betwist Umicore ondermeer de nauwe marktdefinitie van de 
Franse Autoriteit en bijgevolg de bewering dat Umicore een dominante positie in de relevante markt zou hebben. 

Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten 

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

Glossarium 

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

Investor Relations 

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

Media Relations 

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

Financiële kalender 

28 april 2015 2015 Q1 kwartaal update 

28 april 2015 Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 

30 april 2015 Datum dat aandeel zonder interim dividend verhandeld wordt 

4 mei 2015 Registratiedatum voor dividend 

5 mei 2015 Datum betaling dividend 

31 juli 2015 Halfjaarresultaten 2015 

2 september 2015 Capital Markets Day - Londen 

22 oktober 2015 2015 Q3 kwartaal update 

Umicore profiel 

Umicore is een globale materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden 
waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn 
voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Catalysis, Energy Materials, Performance Materials en 
Recycling. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, die aan de spits staan van 
nieuwe, technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in alledaagse toepassingen. 

Het merendeel van de inkomsten van Umicore is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen 
wordt uitgegeven aan projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen 
voor herlaadbare batterijen en fotovoltaïsche cellen, 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 haar 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 2014 een omzet van € 8,8 miljard (inkomsten van € 2,4 miljard, 
metaal niet inbegrepen) en heeft iets meer dan 14.000 mensen in dienst. 

Een telefoonconferentie en presentatie vindt plaats op 14:00 CET in Brussel. Meer informatie:  
http://www.umicore.com/nl/investors/news-results/press-releases/20150123CalendarFYR2014NL/ 
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