
WYNIKI FINANSOWE

ZA I PÓŁROCZE 2020

“Pomimo negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla społeczeństwa i 

przemysłu, Umicore wykazał się dużą odpornością i osiągnął dobre wyniki w 

pierwszej połowie 2020 roku, pokazując komplementarność naszej działalności i 

wykazując się zręcznością oraz determinacją naszych pracowników. Chciałbym 

wyrazić moją ogromną wdzięczność dla wszystkich tych, którzy walczyli z 

pandemią na froncie, jak również dla wszystkich pracowników Umicore, którzy 

dostosowali się do bardzo trudnych warunków w celu zapewnienia możliwie 

najlepszej ciągłości biznesowej. Umicore zapewnił pracownikom zdrowe i 

bezpieczne warunki pracy oraz ochronę kondycji finansowej przedsiębiorstwa 

poprzez oszczędność kosztów, ponowną ocenę naszej działalności i zwiększenie 

płynności finansowej. Nasze długoterminowe czynniki strategiczne pozostają 

nienaruszone i jestem przekonany, że wrócimy do wzrostu ekologicznego 

transportu i recyklingu w miarę wychodzenia z pandemii."
Marc Grynberg, 
CEO UMICORE
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PRZYCHODY

€1.6mld -4% 

Skorygowany Zysk 

operacyjny EBIT
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OPERACYJNY

(EBIT)

€ 243 mln

Przychody +40%

Skorygowany Zysk operacyjny 

(EBIT) +150%

Silne wyniki odzwierciedlające 

zwiększony poziom aktywności, 

wyższe ceny metali i korzystne 

warunki handlowe. 

Sprzyjające środowisko dostaw i 

większa dostępność huty 

Hoboken (w porównaniu z 7-

tygodniowym postojem w 

związku z przerwą 

technologiczną w I połowie 2019 

roku) w rafinerii metali 

szlachetnych

Przychody - 8% 

Skorygowany Zysk operacyjny

(EBIT) - 47%

Skurczenie się globalnego rynku 

pojazdów elektrycznych i niższy 

poziom aktywności na innych 

kluczowych rynkach końcowych 

miało wpływ na przychody. 

Spadek przychodów i wolumenów 

miał znaczący wpływ na ujemny 

efekt dźwigni operacyjnej, w 

połączeniu z wyższymi kosztami 

stałymi związanymi z ostatnią i 
bieżącą ekspansją 
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Capex

€152mln

Skorygowany Wskaźnik 

zysk na akcję EPS

€0.62

Badania i 

rozwój R&D

€107mln

Prognoza 2020

Przychody -20% 

Skorygowany Zysk operacyjny

(EBIT) -75% 

Poważny wpływ pandemii 

COVID-19 na światowy przemysł 

motoryzacyjny z powszechnymi 

przestojami fabrycznymi i 

spadkiem sprzedaży 

samochodów wpływającym na 

wyniki działalności w branży 

katalizatorów samochodowych

Biorąc pod uwagę obecną ewolucję pandemii i niepewność, jaką ona wywołuje na kluczowych 

rynkach końcowych Umicore, niemożliwe jest przedstawienie wiarygodnych prognoz na rok 2020 

określonych ilościowo. Niezależnie od bardzo ograniczonej widoczności Umicore na rynku, Umicore 

nadal oczekuje, że całoroczny skorygowany Zysk operacyjny (ang. EBIT) będzie niższy od poziomów 

osiągniętych w 2019 r.

Oczekiwany wynik 

skorygowanego Zysku 

operacyjnego w 2020 r. (EBIT): 

znacznie poniżej poziomów z 

2019 r. 

Przychody w II półroczu i 

skorygowany Zysk operacyjny 

(EBIT)  znacznie powyżej 

poziomów z I półrocza, przy 

założeniu 25-procentowego 

spadku światowej produkcji 

samochodów w 2020 r.

Oczekiwany wynik 

skorygowanego Zysku 

operacyjnego w 2020 r. (EBIT): 

znacznie poniżej poziomów z 

2019 r. 

Skorygowany Zysk operacyjny 

(EBIT) w II półroczu 

prawdopodobnie poniżej poziomu 

z I półrocza, ponieważ oczekuje 

się, że korekty stanu zapasów w 

łańcuchu dostaw akumulatorów 

będą nasilać wpływ słabych 

warunków handlowych w 

poszczególnych jednostkach

Oczekiwany wynik 

skorygowanego Zysku 

operacyjnego w 2020 r. (EBIT): 

znacznie powyżej poziomów z 

2019 r. 

Wyniki I półrocza nie podlegają 

ekstrapolacji do II półrocza ze 

względu na planowany 

czterotygodniowy postój 

spowodowany przerwą 

technologiczną w Hoboken oraz 

skutki sezonowości w innych 

branżach
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