
Persmededeling 
Gereglementeerde informatie 
7 augustus 2009 - 07:30 CET   
CP-2009-26-R  

 
n.v. Umicore s.a.  
Group Communications 
 
Broekstraat 31 telefoon: +32 2 227 71 11 BTW: BE0401 574 852  
B-1000 Brussels fax:  +32 2 227 79 00 bank: 210-0053806-23  
www.umicore.com e-mail: info@umicore.com TRB : 85382 

HALFJAARRESULTATEN 2009 

Hoogtepunten 

Umicore kende een bijzonder uitdagende economische omgeving tijdens het eerste halfjaar. Een zwakke vraag in 
vele eindgebruikersmarkten werd verergerd door de afbouw van voorraden doorheen de productieketen. Veruit 
de meest significante impact hiervan was voelbaar in de activiteiten Precious Metals Products & Catalysts en 
Advanced Materials. Het effect van de voorraadafbouw lijkt in sommige sectoren ten einde gekomen met een 
traag herstel van de vraag van de klanten tegen het einde van de periode. 

De Groep genereerde een stevige cashflow als gevolg van een strikt beheer van het werkkapitaal. De netto-schuld 
bevindt zich op een zeer laag niveau, wat de Groep significante flexibiliteit verleent in het nastreven van haar 
ontwikkelingsinitiatieven op lange termijn. 

• Inkomsten: ¤ 860,2 miljoen (vs ¤ 1.115,1 miljoen in de eerste jaarhelft van 2008); 

• Recurrente EBIT: ¤ 49,5 miljoen (vs ¤ 214,8 miljoen); 

• EBITDA: ¤ 111,6 miljoen (vs ¤ 290,7 miljoen); 

• Recurrente nettowinst (aandeel van de Groep, exclusief afgesplitste activiteiten): ¤ 19,8 miljoen (vs 
¤ 137,2 miljoen); 

• Aangepaste winst per aandeel: ¤ 0,18 (vs ¤ 1,17); 

• ROCE: 5,4 % (vs 21,6 %); 

• Netto cashflow voor financiering: ¤ 180,8 miljoen (vs ¤ -42,2 miljoen); 

• Netto-schuld einde periode: ¤ 239,0 miljoen (vs ¤ 328,6 miljoen eind 2008). 

Vooruitzichten 

In vele eindmarkten van Umicore blijft de visibiliteit beperkt. Er zijn tekenen van herstel in sommige sectoren 
waarin Advanced Materials en Precious Metals Products & Catalysts actief zijn, weliswaar vertrekkende van een 
laag peil. De bevoorradingsomstandigheden voor de activiteit die in het eerste halfjaar het best heeft 
standgehouden, Precious Metals Services, zullen tijdens de tweede jaarhelft verzwakken. 

Op basis van bovenvermelde factoren en de gebruikelijke seizoensgebonden vertraging tijdens het derde kwartaal, 
verwacht Umicore dat de recurrente EBIT voor de tweede helft van 2009 van dezelfde omvang zal zijn als tijdens 
de eerste jaarhelft. 

 
Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met het eerste halfjaar 2008, tenzij anders vermeld. 
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Kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2008 2008 2009

Omzet 4.928,0   4.196,1   3.384,8   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 1.115,1   985,2   860,2   

EBITDA 290,7   196,7   111,6   

Recurrente EBIT 214,8   139,8   49,5   
waarvan geassocieerde ondernemingen 5,4   26,6   -17,1   

Niet-recurrente EBIT -4,0   -97,9   -6,0   
IAS 39 effect op EBIT 6,3   -9,9   4,6   

Totale EBIT 217,1   32,0   48,1   
Recurrente operationele marge 18,8% 11,5% 7,7%

Geconsolideerd recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep,
   zonder afgesplitste activiteiten 137,2   84,9   19,8   
Resultaat van afgesplitste activiteiten, aandeel van de Groep -0,7   -1,7   -3,1   
Geconsolideerd nettoresultaat, aandeel van de Groep,
   inclusief afgesplitste activiteiten 138,7   -17,0   21,3   

Onderzoek- & ontwikkelingskosten 72,1   92,9   68,4   
waarvan geassocieerde ondernemingen 7,8   8,6   8,6   

Investeringen 90,7   125,2   102,9   
Netto toename/afname van de kasstromen vóór 
financieringsoperaties -42,2   232,6   180,8   

Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten, einde periode 3.480,7   3.024,9   2.925,7   
Eigen vermogen van de groep, einde periode 1.313,8   1.290,7   1.260,4   
Geconsolideerde netto financiële schuld uit bedrijfsactiviteiten,
   einde periode 478,3   328,6   239,0   
Schuldratio uit bedrijfsactiviteiten, einde periode 26,1% 19,8% 15,4%

Aangewend kapitaal, einde periode 2.091,8   1.897,8   1.756,2   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 1.984,9   1.994,8   1.827,0   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 21,7% 14,0% 5,4%

Personeelsbestand, einde periode 15.808   15.447   13.864   
waarvan geassocieerde ondernemingen 5.760   5.334   4.262   

Cijfers gekoppeld aan de resultatenrekening van 2008, behalve ROCE, werden aangepast voor afgesplitste activiteiten.
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Kerncijfers per aandeel H1 H2 H1
(in ¤/aandeel) 2008 2008 2009

Totaal aantal uitstaande aandelen, einde periode 125.000.000   120.000.000   120.000.000   
waarvan aandelen in eigen bezit 10.075.847   7.757.722   7.590.072   

Gemiddeld aantal aandelen, voor berekening van winst per aandeel, 
basisberekening 117.193.118   114.375.188   112.231.341   
Gemiddeld aantal aandelen, voor berekening van winst per aandeel, 
na verwateringseffect 118.522.044   116.259.507   112.621.259   

Winst per aandeel zonder afgesplitste activiteiten
Winst per aandeel, basisberekening 1,19   -0,13   0,22   
Winst per aandeel, na verwateringseffect 1,18   -0,13   0,22   
Winst per aandeel, aangepast,
basisberekening 1,17   0,74   0,18   
Winst per aandeel, aangepast,
na verwateringseffect 1,16   0,73   0,18   

Winst per aandeel met afgesplitste activiteiten
Winst per aandeel, basisberekening 1,18   -0,15   0,19   
Winst per aandeel, na verwateringseffect 1,17   -0,15   0,19   

Kasstromen voor financieringsoperaties -0,36   2,03   1,61   

Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten, einde periode 30,29   26,95   26,03   

2008 cijfers werden aangepast voor afgesplitste activiteiten.
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ADVANCED MATERIALS 

Kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2008 2008 2009

Omzet 567,0   415,9   240,1   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 205,2   189,8   153,9   

EBITDA 52,5   33,8   10,0   

Recurrente EBIT 37,8   33,3   0,5   
waarvan geassocieerde ondernemingen * 4,9   13,9   -4,6   

Recurrente operationele marge 16,0% 10,2% 3,3%

Investeringen 17,3   35,0   32,9   

Aangewend kapitaal, einde periode 483,3   464,4   452,5   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 462,9   473,8   458,5   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 16,3% 14,0% 0,2%

Personeelsbestand, einde periode 6.571   6.198   5.140   
waarvan geassocieerde ondernemingen 4.969   4.550   3.540   

* 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 

Advanced Materials noteerde een licht positieve EBIT 
met een inkomstendaling van 25 % over de eerste 
helft van het jaar. De betere prestatie van Electro-
Optic Materials op jaarbasis, gebaseerd op sterkere 
onderliggende activiteiten, kon de negatieve 
ontwikkelingen van de inkomsten en de EBIT in 
Cobalt & Specialty Materials en Element Six Abrasives 
slechts gedeeltelijk compenseren.  

De tweede helft van het jaar zal ten opzichte van de 
eerste jaarhelft naar verwachting een zeker herstel 
kennen in Rechargeable Batteries, hoewel de 
verkoop nog aanzienlijk onder het niveau van 2008 
zou blijven. In andere activiteiten die blijven 
getroffen worden door de economische crisis, zoals 
werktuigtoepassingen, zullen de al doorgevoerde en 
geplande herstructureringsmaatregelen de 
kostenbasis verder verminderen. 

Cobalt & Specialty Materials 

De achteruitgang in de markt van de draagbare 
elektronica had een sterke impact op de vraag naar 
batterijen. Als gevolg hiervan is de verkoop van Li-ion 
kathodematerialen aanzienlijk gedaald op jaarbasis. 
In het eerste kwartaal verergerde de voorraadafbouw 
bij de klanten het effect van de lagere vraag van de 
eindgebruikers. Tegen het einde van het tweede 
kwartaal was dit effect vrijwel uitgewerkt. De 
uitbreiding van de mogelijkheden voor nieuwe 
materialen in de Koreaanse en Chinese fabrieken is 
nu volledig operationeel en wordt door de klanten 
met succes gehomologeerd. Met de uitgebreide 
productportefeuille, waaronder NMC-
kathodematerialen met een lager kobaltgehalte, trekt 
Umicore nieuwe klanten aan met een verscherpte 
focus op Li-ion batterijen die worden gebruikt in 
toepassingen met een hoog vermogen. 

Het zwakke activiteitsniveau in de bouwsector en de 
auto-industrie veroorzaakte een aanzienlijke daling 
van de kobaltpoederverkoopvolumes voor harde 
metalen en diamantwerktuigen. De aanhoudende 
voorraadafbouw bij de klanten versterkte de impact 
op de verkoop. De business line heeft een aantal 
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maatregelen genomen om de productie-opstelling 
aan de verminderde marktvraag aan te passen. 

De activiteiten keramiek en chemische producten 
hielden beter stand. De verkoopvolumes van 
nikkelverbindingen lagen nog steeds iets lager in 
vergelijking met het voorgaande jaar door de 
verminderde vraag voor toepassingen voor de auto-
industrie, maar de volumes van kobalthoudende 
producten bleven stabiel. Kobalthoudende 
precursoren, die bijvoorbeeld in hydro-
ontzwavelingskatalysatoren worden gebruikt, 
verkochten goed omdat de olieraffinaderijen in het 
eerste halfjaar meer versleten onderdelen in hun 
installaties vervingen. Er werd beslist om de 
productie van kobaltzouten in Maxton, Noord-Carolina, 
stop te zetten en deze activiteit met deze van andere 
fabrieken in de VS, België en China te consolideren. 

De raffinage en recyclage van kobalt daalde met 
ongeveer 50 % door het geringere aanbod van 
schroot en grondstoffen als gevolg van de dalende 
metaalprijzen en de afnemende industriële activiteit. 

De recyclage van herlaadbare batterijen trok 
ongeveer 17 % hogere volumes van gebruikte 
batterijen aan op jaarbasis. De inspanningen om de 
nieuwe technologie te promoten bij de belangrijkste 
autoconstructeurs worden opgevoerd. 

Electro-Optic Materials 

Electro-Optic Materials bleef goed presteren doorheen 
de periode. 

De verkoopvolumes van germanium 
halfgeleidersubstraten groeiden, vooral dankzij het 
stijgend gebruik van ultraheldere LED-verlichting in 
toepassingen zoals achtergrondverlichting van LCD-
schermen en koplampen en achterlichten van auto’s. 
De vraag naar zonnecellen vanuit de satellietsector 
bleef stabiel. 

De verkoop van germaniumschijfjes die hoofdzakelijk 
in nachtzichtsystemen worden gebruikt, bleef groeien. 
De verkoop van GASIR® was ondermaats omwille 
van een lage vraag voor toepassingen voor de auto-
industrie. De verkoop van germanium tetrachloride 
voor optische vezels daalde in lijn met de 
verminderde vraag naar glasvezelnetwerken. 

Thin Film Products 

Het gebruik van de productiecapaciteit in de sector 
van de micro-elektronica daalde aanzienlijk omdat de 
klanten hun voorraden afbouwden. Als gevolg 
hiervan zijn de inkomsten in dit marktsegment 
aanzienlijk gedaald. Tegen het einde van de periode 
leek deze situatie te stabiliseren. De verkoop van 
materialen voor optische toepassingen werd minder 
sterk getroffen. 

De inkomsten uit bekledingsmaterialen voor grote 
oppervlaktes stegen dankzij de toenemende verkoop 
van ITO targets. De belangstelling voor de roterende 
ITO targets van Umicore blijft groeien, vooral voor 
gebruik in glasbekleding en dunne-filmmaterialen 
voor fotovoltaïsche toepassingen. 

Element Six Abrasives 

De verkoop van schuurmiddelen voor olie- en 
boortoepassingen vertoonde een sterke daling op 
jaarbasis. De oliebooractiviteit nam af vanaf eind 
2008 en de leveranciers van olieboormaterialen 
begonnen vanaf het midden van het eerste kwartaal 
van 2009 de voorraden af te bouwen. Tegen einde 
juni werden wel enkele tekenen van herstel zichtbaar. 

In andere markten, vooral de bouw- en de autosector, 
begonnen de klanten vroeger met de 
voorraadafbouw en dit gaat nog steeds verder. De 
verkoop van schuurmiddelen aan deze sectoren blijft 
beperkt. 

De schuurmiddelen van gecementeerd carbide, die 
vooral in de mijn- en wegenbouw worden gebruikt, 
werden ook met een daling van de vraag 
geconfronteerd, maar in mindere mate omdat de 
activiteit in deze eindmarkten beter standhield.  

Er wordt een grondig herstructureringsprogramma 
uitgevoerd in de Element Six Abrasives activiteiten, 
met een vermindering van de productiecapaciteit, het 
personeelsbestand en het werkkapitaal tot gevolg. In 
dit verband kondigde Element Six Abrasives na 
afsluiting van de boeken in juni de stopzetting aan 
van de productie in Shannon, Ierland. Een totaal van 
370 functies wordt door deze maatregel getroffen. De 
O&O en ondersteuningsactiviteiten van de Groep 
zullen op de site behouden blijven. Alternatieve 
manieren om de site meer kostencompetitief te 
maken worden eveneens onderzocht. 
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PRECIOUS METALS PRODUCTS & CATALYSTS 

Kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2008 2008 2009

Omzet 1.836,9   1.430,2   1.053,9   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 551,5   450,0   390,9   

EBITDA 99,7   34,8   9,8   

Recurrente EBIT 82,9   20,2   -9,7   
waarvan geassocieerde ondernemingen * 1,4   13,4   -10,6   

Recurrente operationele marge 14,8% 1,5% 0,2%

Investeringen 25,3   48,0   28,9   

Aangewend kapitaal, einde periode 985,5   876,6   808,0   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 896,8   931,0   842,3   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 18,6% 4,5% -2,3%

Personeelsbestand, einde periode 4.422   4.403   4.046   
waarvan geassocieerde ondernemingen 259   272   273   

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

Cijfers gekoppeld aan de resultatenrekening van 2008, behalve ROCE, werden aangepast voor afgesplitste activiteiten, 
na de verkoop van de Electronic Materials activiteiten van Technical Materials.

 

 

Overzicht en vooruitzichten 

In de meeste markten waarin de verschillende 
business units actief zijn, waren de omstandigheden 
uitdagend. De crisis in de autosector – vooral in 
Noord-Amerika, Japan en Europa – had ernstige 
gevolgen voor de activiteit Automotive Catalysts. De 
Chinese markt voor autokatalysatoren bleef 
daarentegen groeien. In de activiteit Technical 
Materials daalde de verkoop als gevolg van de 
verminderde vraag in de auto- en de bouwsector. De 
vraag naar juweelmaterialen, 
elektroplateringsproducten, speciale 
platinamaterialen en katalysatoren en chemicaliën op 
basis van edele metalen daalde eveneens op 
jaarbasis. 

Hoewel de vraag iets verbeterde tijdens het tweede 
kwartaal, zal deze naar verwachting op een relatief 
laag niveau blijven tijdens de zomermaanden 
alvorens in september op te pikken. De 
herstructureringsmaatregelen die werden 
doorgevoerd – vooral in Automotive Catalysts en 
Technical Materials –  zullen de prestaties in de 
tweede jaarhelft ondersteunen. 

Automotive Catalysts 

De wereldwijde productie van lichte voertuigen 
daalde met 30 % op jaarbasis. In het tweede 
kwartaal was er een lichte verbetering in de 
productie ten opzichte van het eerste kwartaal, maar 
de impact van de voorraadafbouw was in de hele 
markt voelbaar. De verkoopvolumes van 
autokatalysatoren van Umicore daalden in het eerste 
halfjaar in dezelfde verhouding als de wereldwijde 
autoproductie.  

Noord-Amerika was de zwaarst getroffen regio op 
het vlak van autoproductie: de productie van lichte 
voertuigen daalde er met ongeveer 50 %. De 
productieniveaus leden ook onder het feit dat twee 
grote Amerikaanse constructeurs bescherming tegen 
hun schuldeisers aanvroegen (Chapter 11). In het 
begin van het tweede kwartaal daalden de 
excessieve voorraden geleidelijk. Die evolutie 
stagneerde echter in de laatste weken van de 
periode en de evolutie van de Noord-Amerikaanse 
markt tijdens de resterende maanden van het jaar 
blijft moeilijk te voorspellen.  
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In Europa ging de productie van lichte voertuigen met 
34 % achteruit. De impact van de verschillende 
slooppremieprogramma’s in de regio werd stilaan 
voelbaar aan het aantal geproduceerde voertuigen, 
hoewel deze maatregelen vooral de productie van 
kleine benzinewagens in het A- en B-segment 
stimuleerden.  

In Azië daalde de productie van lichte voertuigen 
overal, in Japan en Zuid-Korea met 40 %. Dit 
beïnvloedde de prestatie van de plaatselijke 
geassocieerde activiteiten van Umicore. In China 
groeide de productie daarentegen met 11 %. 

In deze moeilijke omgeving heeft Umicore 
maatregelen doorgevoerd om de productie-
infrastructuur aan te passen en de efficiëntie van de 
operaties nog verder te verhogen. De productiebasis 
in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Afrika werd 
aanzienlijk beperkt in functie van de 
marktontwikkelingen. De testconfiguratie werd 
eveneens aangepast om maximaal gebruik te maken 
van de interne capaciteiten. 

Hoewel het algemene investeringsniveau op 
jaarbasis iets lager zal liggen, blijven de 
investeringen voor de uitbreiding van de 
mogelijkheden op lange termijn op koers. De 
investeringen in test- en R&D-capaciteit in Duitsland 
werden bijvoorbeeld voltooid en de werkzaamheden 
voor het opzetten van een fabriek in India zijn 
lopende. 

Catalyst Technologies 

De crisis in de autosector heeft ook de verkoop van 
PGM-zouten voor de productie van autokatalysatoren 
sterk aangetast. De verkoop in de andere 
productcategorieën werd niet op dezelfde wijze 
getroffen en de Japanse markt vertoonde op het 
einde van het eerste halfjaar de eerste tekenen van 
herstel. De verkoop van materialen voor 
biotechnologische toepassingen groeide aanzienlijk 
en de groei van de productie van “Actieve 
Farmaceutische Ingrediënten” in Pilar, Argentinië, 
hield aan.  

In Fuel Cells steeg de overheidsfinanciering voor de 
SolviCore joint-venture en de inkomsten groeiden 
gestaag. 

Platinum Engineered Materials 

In het domein van de toepassingen voor de 
glasindustrie herstelden de verkoopvolumes van 
apparatuur voor de productie van hoogzuiver glas in 
het tweede kwartaal. De voorraden in de 
bevoorradingsketen zijn bijna opgebruikt en sommige 
glasproducenten kampen zelfs met een tekort. De 
verkoopvolumes van LCD-monitors en televisies 
blijven groeien en verschillende glasproducenten zijn 
van stillegging naar een bijna volledig gebruik van de 
productiecapaciteit overgeschakeld. De verkoop van 
apparatuur voor de productie van optisch en 
technisch glas en glasvezel blijft ondermaats. 

In het segment van de vermogenskatalysatoren bleef 
de verkoop op het niveau van het eerste kwartaal. De 
krappe kredietmarkt blijft de klanten in Oost-Europa 
hinderen, terwijl de agrochemische sector in de 
zomermaanden meestal vertraagt. 

Technical Materials  

In Contact Materials daalde de verkoop van producten 
aanzienlijk op jaarbasis en werd vooral Europa het 
meest getroffen. In de laatste weken van het halfjaar 
waren er tekenen van stabilisering omdat de grote 
klanten uit de auto-industrie en de sector van de 
elektrische en industriële apparatuur opnieuw 
bestellingen plaatsten na een periode van 
voorraadafbouw. 

In Brazetec daalde de verkoop van soldeerlegeringen 
eveneens en kregen de producten die gebruikt 
worden door klanten in de auto-industrie de zwaarste 
klappen. De voorraden bij de klanten bereikten tegen 
het einde van de periode opnieuw een meer normaal 
niveau. In het raam van een strategische herziening 
van de Chinese activiteiten werd besloten om de 
productie van zilversoldeerpasta’s van Yangzhong 
over te brengen naar de bestaande Technical 
Materials site in Suzhou. 

De kleinere Power Technology Materials-activiteit 
presteerde goed. De toepassingsdomeinen van deze 
producten, onder meer spaarlampen en midden- en 
hoogspanningsapparatuur, werden in beperkte mate 
getroffen door de economische crisis. 
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Jewellery & Electroplating 

In Jewellery and Industrial Metals daalde de verkoop 
van halfafgewerkte goudproducten aanzienlijk op 
jaarbasis. Wereldwijd liep de verkoop bij producenten 
van hoogkwalitatieve merkjuwelen sterk terug in het 
eerste kwartaal en tot nog toe is er geen verbetering. 
De verkoop van zilverproducten steeg daarentegen 
op jaarbasis. Dat was het resultaat van de stijgende 
vraag naar zilveren munten voor 
beleggingsdoeleinden, vooral in Duitsland en andere 
Europese landen. De opening van de nieuwe fabriek 
in Guangzhou, China, is gepland voor het einde van 
het derde kwartaal. Het productkwalificatieproces en 
de marketingcampagnes voor de recyclagediensten 
verlopen zoals gepland. 

In Electroplating bleef de verkoop van producten voor 
elektrische / elektronische en decoratieve 
toepassingen aanzienlijk achter op de resultaten van 
vorig jaar. Tegen het einde van de periode leek de 
vraag in Azië te verbeteren. De omstandigheden in 
de Aziatische elektronicamarkt zijn iets verbeterd en 
de prijsdaling van rhodium ten opzichte van 2008 
heeft het gebruik ervan aangemoedigd, vooral voor 
decoratieve toepassingen zoals geplateerde 
witgouden juwelen. 
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PRECIOUS METALS SERVICES 

Kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2008 2008 2009

Omzet 2.118,9   2.026,4   1.829,6   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 207,4   212,7   182,7   

EBITDA 106,0   112,2   77,0   

Recurrente EBIT 86,0   97,8   60,9   
Recurrente operationele marge 41,4% 46,0% 33,3%

Investeringen 32,9   28,0   27,5   

Aangewend kapitaal, einde periode 247,5   221,1   168,0   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 224,6   234,3   194,6   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 76,5% 83,5% 62,6%

Personeelsbestand, einde periode 1.497   1.514   1.467   

 

 

Overzicht en vooruitzichten 

De activiteit genereerde nog steeds zeer hoge 
rendementen hoewel de huidige moeilijke 
bevoorradingsomgeving en de lagere metaalprijzen 
de prestaties van de raffinageactiviteiten hebben 
verlaagd ten opzichte van het uitzonderlijke niveau 
van 2008. De tradingomstandigheden in de 
metaalmarkten sloten meer aan bij de historische 
patronen, vergeleken met de buitengewone 
volatiliteit en de heftige prijsschommelingen van 
vorig jaar, wat leidde tot een verminderde bijdrage 
van de activiteit Precious Metals Management.  

De bevoorradingsomstandigheden voor de 
raffinageactiviteiten in de tweede jaarhelft zullen 
naar verwachting verslechteren. De prijzen voor 
speciale metalen en bijproducten zullen vermoedelijk 
laag blijven en dit zal de vergelijking met de 
prestatie van vorig jaar beïnvloeden. 

Precious Metals Refining 

De raffinageactiviteiten bleven sterke resultaten 
neerzetten. Zoals verwacht, begint de aanvoer van 
secundaire materialen te vertragen als gevolg van de 
productieverminderingen in de non-
ferrometaalraffinagesector. De vertraging zal een 
meer uitgesproken impact hebben op de activiteiten 
in de tweede helft van het jaar. Ook de aanvoer van 
materialen op het einde van hun levensduur nam af, 
vooral de toevoer van versleten autokatalysatoren. 
De aanvoer van elektronisch en elektrisch schroot 
alsook gebruikte industriële katalysatoren bleef 
stabiel. 

De prijzen van edele metalen kenden een flinke 
daling op jaarbasis. De bescherming van die 
contracten die aan een veel hoger prijsniveau werden 
afgesloten zal in de tweede helft van 2009 en in 
2010 geleidelijk afnemen. De prijzen van speciale 
metalen zoals ruthenium, selenium, nikkel en indium 
lagen aanzienlijk lager op jaarbasis.  

De inkomsten uit bijproducten daalden aanzienlijk op 
jaarbasis. De prijs van zwavelzuur is fors gedaald en 
in sommige gevallen moesten negatieve premies 
aanvaard worden.  

Er werden onvermoeibare inspanningen geleverd om 
het werkkapitaal tijdens de periode verder te 
verminderen. 
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In juli werd Umicore Precious Metals Refining 
genomineerd als finalist voor de EFQM Excellence 
Award 2009, de meeste prestigieuze Europese prijs 
voor organisatorisch vernuft. 

Precious Metals Management 

De economische omgeving voor de Precious Metals 
Management activiteiten was minder gunstig dan de 
uitzonderlijke omstandigheden van vorig jaar. De 
prijsniveaus, de volatiliteit van de prijzen en de 
leasing-tarieven daalden ten opzichte van dezelfde 
periode in 2008. De verkoop van fysische metalen 
werd negatief beïnvloed door de verminderde vraag 
van de industrie en de voorraadafbouw bij de klanten. 
Dit werd enigszins gecompenseerd door de stijgende 
verkoop van goud omdat de beleggers goudstaven 
als een ‘veilige haven’ beschouwen. 
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ZINC SPECIALTIES 

Kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2008 2008 2009

Omzet 389,9   300,5   252,8   
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 151,0   132,7   132,6   

EBITDA 39,0   27,2   30,7   

Recurrente EBIT 29,9   16,7   19,7   
waarvan geassocieerde ondernemingen * 0,8   0,8   1,1   

Recurrente operationele marge 19,2% 12,0% 14,0%

Investeringen 10,5   8,1   6,6   

Aangewend kapitaal, einde periode 305,9   272,8   286,1   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 313,5   289,4   279,5   
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 19,0% 10,9% 14,1%

Personeelsbestand, einde periode 2.233   2.229   2.158   
waarvan geassocieerde ondernemingen 532   512   449   

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

Cijfers gekoppeld aan de resultatenrekening van 2008, behalve ROCE, werden aangepast voor afgesplitste activiteiten, 
na de verkoop van de loodbladactiviteiten van Building Products.

 

 

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten voor het eerste halfjaar daalden met 
12 %, de recurrente EBIT lag 34 % lager. Globaal 
houden de zinkproductactiviteiten vrij goed stand 
ondanks de economische crisis. De business units 
Building Products en Zinc Chemicals werden in de 
eerste plaats getroffen door de achteruitgang in de 
bouwsector, terwijl de kleinere activiteit Zinc Battery 
Materials, die in de Zinc Chemicals business unit werd 
geïntegreerd, bleef profiteren van de robuuste markt 
voor primaire batterijen. 

In de tweede helft van het jaar zal de prestatie 
waarschijnlijk lager liggen dan in de eerste jaarhelft, 
op de eerste plaats omwille van seizoenseffecten. 

Zinc Chemicals 

De vraag naar fijne zinkpoeders was lager op 
jaarbasis voor de meeste toepassingen, vooral 
omwille van de afbouw van voorraden bij de klanten. 
De vraag naar elektrolysepoeders liep terug, in lijn 
met de capaciteitsvermindering in de 
zinksmeltindustrie. Het segment roestwerende verf 
werd negatief beïnvloed door een verdere 
achteruitgang in industriële 
beschermingstoepassingen, vooral in China, Europa 
en Noord-Amerika. In chemische toepassingen 
verbeterde Umicore haar marktaandeel dankzij 
nieuwe accreditaties bij de klanten. 

De verkoopvolumes van zinkoxide daalden op 
jaarbasis. De markten voor de meeste toepassingen, 
zoals keramiek, glas en houtbescherming 
vertraagden. In bepaalde segmenten, zoals de 
bandenindustrie, werd dit effect bovendien versterkt 
door voorraadafbouw. 

Na een zwak eerste kwartaal steeg het 
verkoopvolume van poeders voor primaire batterijen 
opnieuw tot het niveau van 2008. De klanten leggen 



   

7 augustus 2009 – 07:30 CET CP-2009-26-R 12/33 

nu stilaan opnieuw voorraden aan en de 
onderliggende vraag naar primaire batterijen heeft 
stand gehouden ondanks de economische crisis. 

De zinkrecyclageactiviteit bleef goed presteren 
ondanks de verminderde beschikbaarheid van 
bepaalde secundaire materialen en ze profiteerde 
van marges die tijdens vorige periodes al waren 
vastgelegd. 

Building Products 

Ondanks de vertraging in de Europese bouwsector, 
kende het gebruik van zink in de bouw een zekere 
veerkrachtigheid. De trage start van het seizoen, na 
een uitzonderlijk koude winter, werd gedeeltelijk 
gecompenseerd door een beter tweede kwartaal. De 

blootstelling van Umicore aan de markt van 
nieuwbouwwoningen is beperkt. Haar 
activiteitsniveaus werden ondersteund door een 
solide vraag vanuit de renovatie- en de niet-
residentiële segmenten, in Frankrijk en de Benelux in 
het bijzonder.  

Het aandeel van geavanceerde producten met 
hogere toegevoegde waarde, zoals elementen voor 
voorverweerde zinkplaten (QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-
ZINC® en PIGMENTO®) blijft toenemen in de 
inkomsten van de business unit en waren de 
gangmaker voor toenemende verkoop in de nieuw 
ontwikkelde Noord-Amerikaanse en Aziatische 
markten. Het gebruik van deze 
zinkbekledingselementen voor de bescherming van 
de isolatie in buitenmuren in energie-efficiënte 
renovatieprojecten is toegenomen. 



   

7 augustus 2009 – 07:30 CET CP-2009-26-R 13/33 

CORPORATE 

Kerncijfers H1 H2 H1
(in miljoen €) 2008 2008 2009

Recurrente EBIT -21,8   -28,1   -21,8   
waarvan geassocieerde ondernemingen * -1,8   -1,4   -3,0   

Investeringen 4,8   6,2   7,0   

Aangewend kapitaal, einde periode 69,6   62,9   41,6   
Aangewend kapitaal, gemiddelde 87,0   66,2   52,2   

Personeelsbestand, einde periode 1.085   1.103   1.053   

* HyCore

 

Overzicht en vooruitzichten 

De Corporate kosten bevonden zich op het niveau van 
de eerste helft van 2008. De lichte stijging in de 
uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling op 
groepsniveau werd gecompenseerd door de 
verminderde kosten in andere domeinen. 

De Corporate kosten zullen zich in de tweede helft 
van het jaar wellicht op een vergelijkbaar niveau 
bevinden als in de eerste jaarhelft. 

Onderzoek & Ontwikkeling 

Globaal bedroegen de uitgaven voor O&O 
¤ 68,4 miljoen. Exclusief de ¤ 8,6 miljoen uit 
geassocieerde bedrijven vertegenwoordigt dit een 
O&O-uitgave van 6,9 % van de inkomsten. De 
onderzoeksteams herzien hun werkmethoden om de 
efficiëntie van het onderzoeksproces te verhogen.  

In het eerste halfjaar werd een pilootinstallatie voor 
processen met ultrahoge temperatuur uitgebreid. Dat 
heeft de capaciteit van Umicore om 
materiaalsynthese-experimenten uit te voeren 
aanzienlijk verhoogd. 

De O&O-laboratoria van de Groep werden in juli voor 
het eerst ISO 14001-gecertificeerd en hernieuwden 
ook hun ISO 9001-certificering. 

Milieu, gezondheid & veiligheid 

De veiligheidsprestaties van de Groep zijn merkelijk 
verbeterd. De ongevallenfrequentie tijdens de eerste 
jaarhelft bedroeg 3,07 tegenover 4,33 in 2008, op 
kruissnelheid om de doelstelling voor verbetering, die 
3,50 bedraagt, te kloppen. De ernstgraad van de 
ongevallen verbeterde tot 0,09 ten opzichte van 0,11 
en overschreed ook de doelstelling voor verbetering 
van 0,15. Deze verbeteringen zijn het resultaat van 
specifieke initiatieven van de business units, 
gecombineerd met de eerste voordelen van een 
nieuw veiligheidsinitiatief dat op groepsniveau werd 
gelanceerd in het begin van 2009. 

Herstructureringsmaatregelen 

Umicore blijft haar activiteiten aanpassen aan de 
huidige wereldwijde economische situatie. Sinds het 
begin van het jaar werd het personeelsbestand van 
de volledig geconsolideerde ondernemingen met 
meer dan 500 werknemers verminderd, vooral in de 
business group Precious Metals Products & Catalysts. 
Daarnaast werd het personeelsbestand in de 
geassocieerde ondernemingen met meer dan 1.000 
werknemers verminderd, de recent aangekondigde 
herstructurering van Element Six Abrasives niet 
meegerekend. Meer dan 1.000 werknemers blijven 
onderworpen aan een verminderde arbeidsduur of 
tijdelijke werkloosheid. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 

Niet-recurrente elementen 

De niet-recurrente EBIT bedroeg ¤ -6,0 miljoen en 
beïnvloedt het nettoresultaat van het aandeel van de 
groep met ¤ -5,2 miljoen. De herstructureringskosten 
en voorzieningen in Automotive Catalysts, Technical 
Materials en Advanced Materials bedragen 
¤ 18,5 miljoen. De terugname van de 
waardeverminderingen op permanent aangehouden 
metaalvoorraden bedroeg in het totaal 
¤ 11,7 miljoen, hoofdzakelijk voor de zinkvoorraden. 

IAS 39 

De IAS 39-boekhoudnormen hadden een positief 
effect van ¤ 4,6 miljoen op de EBIT. De impact is 
afkomstig van timingverschillen die door IFRS worden 
opgelegd en die hoofdzakelijk betrekking hebben op 
transactionele en structurele metaal- en valuta-
afdekkingen. IAS 39 heeft inherent geen impact op 
de kasstromen. 

Afgesplitste activiteiten 

In de loop van de periode verkocht Umicore haar 
bladloodactiviteit in Overpelt, België en de Electronic 
Materials activiteiten. De Groep deed ook haar 
aandeel in Duksan Hi Metal Co. Ltd in Zuid-Korea van 
de hand. De gecombineerde opbrengsten van deze 
transacties bedragen ongeveer ¤ 22,5 miljoen, 
waarvan ¤ 9,5 miljoen nog moet worden ontvangen. 

De afgesplitste activiteiten hadden een netto 
negatieve impact op het resultaat van Umicore van 
¤ 3,1 miljoen. 

Financiële resultaten 

De netto financiële lasten voor het eerste halfjaar 
bedroegen in het totaal ¤ 10,3 miljoen. De netto 
rentelasten bedroegen ¤ 8,0 miljoen, ten opzichte 
van ¤ 13,6 miljoen vorig jaar, in lijn met de lagere 
gemiddelde netto-schuld. De gemiddelde rentevoet 
op de netto-schuld bedroeg 4,08 % in vergelijking 
met 5,83 % tijdens de eerste jaarhelft van 2008. De 
netto wisselkoersopbrengsten bedroegen 
¤ 5,7 miljoen, inclusief een opbrengst van 
¤ 7,0 miljoen door de impact van IAS 39.  

Belastingen 

De belastingen voor de periode bedroegen 
¤ 10,4 miljoen. De recurrente belastingen voor de 
periode bedroegen ¤ 9,8 miljoen, wat overeenstemt 
met een effectieve totale belastingvoet van 19,9 %. 
De daling van de belastingvoet is toe te schrijven aan 
de geografische spreiding van de geboekte 
inkomsten. Een belasting van ¤ 1,3 miljoen is 
gekoppeld aan het IAS 39-effect, terwijl de impact 
van de belastingen in verband met de niet-recurrente 
resultaten de totale belastingen met ¤ 0,7 miljoen 
verminderde. 

Kasstromen 

De netto kasstroom uit operaties bedroeg 
¤ 274,9 miljoen, inclusief een daling van het 
werkkapitaal met ongeveer € 153,4 miljoen. 

De investeringen bedroegen ¤ 102,9 miljoen. De 
investeringen in Korea en China voor het verhogen 
van de mogelijkheden voor herlaadbare batterijen 
werden afgerond, terwijl de bouwwerken voor de 
nieuwe substratenfabriek in Quapaw werden 
opgestart. In Hanau, Duitsland, werd extra test- en 
technologie-infrastructuur geïnstalleerd voor 
autokatalysatoren terwijl de opwaardering van de 
edelmetaalraffinagesite in Hoboken, België, bijna 
voltooid is. De investeringen omvatten ¤ 5,2 miljoen 
immateriële activa, bestaande uit gekapitaliseerde 
ontwikkelingskosten voor nieuwe 
informatiesystemen. 

Financiële schuld 

Op 30 juni bedroeg de netto financiële schuld van 
Umicore ¤ 239,0 miljoen en bedroeg het totale eigen 
vermogen ¤ 1.307,9 miljoen, wat een 
gearingverhouding geeft van 15,4 %. 

Aandelen 

Op 6 augustus bezat Umicore 7 572 822 eigen 
aandelen (of 6,31 %), tegenover het vorige 
gerapporteerde aantal van 7.657.397 aandelen, als 
gevolg van de uitoefening van aandelenopties tijdens 
de periode. Er vond in deze periode geen terugkoop 
van aandelen plaats 
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VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN 
2009  

Geconsolideerde resultatenrekening Toe- H1 H2 H1
(in miljoen €) lichtingen 2008 2008 2009

Omzet 4.928,0   4.196,1   3.384,8   
Andere bedrijfsopbrengsten 50,4   52,3   20,8   

Bedrijfsopbrengsten 4.978,4   4.248,4   3.405,5   

Verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -4.185,6   -3.520,8   -2.847,7   
Bezoldigingen en personeelsvoordelen -301,0   -302,9   -289,7   

-73,0   -92,5   -45,4   
Andere bedrijfskosten -210,0   -231,8   -162,5   

Bedrijfskosten -4.769,7   -4.148,0   -3.345,3   
3,7   -71,8   0,2   

Bedrijfsresultaat 212,4   28,5   60,4   

Financiële baten 6,8   3,4   3,0   
Andere financiële lasten -23,6   -31,2   -19,1   
Wisselkoersverliezen en -winsten -3,8   -3,6   5,7   

4,8   3,5   -12,3   

196,5   0,7   37,8   

Belastingen op het resultaat -51,2   -15,7   -10,4   

145,4   -15,1   27,4   

Resultaat uit afgesplitste bedrijfsactiviteiten 9 -0,7   -1,7   -3,1   

Resultaat van de periode 144,7   -16,8   24,3   
waarvan minderheidsbelangen 6,0   0,2   3,0   
waarvan aandeel van de Groep 138,7   -17,0   21,3   

(in € / aandeel)
1,19   -0,13   0,22   

Totale winst per aandeel, basisberekening 1,18   -0,15   0,19   
1,18   -0,13   0,22   

Totale winst per aandeel na verwatering 1,17   -0,15   0,19   

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode

Winst per aandeel uit bedrijfsactiviteiten, basisberekening

Winst per aandeel na verwatering uit bedrijfsactiviteiten

De geconsolideerde resultatenrekening van 2008 werd aangepast voor de afgesplitste activiteiten. De balans, de 
mutaties in het eigen vermogen en de kasstromentabel werden niet aangepast.

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
   voor belasting
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten Toe- H1 H2 H1
(in miljoen €) lichtingen 2008 2008 2009

Resultaat van de periode 144,7   -16,8   24,3   

Bewegingen in financiële vaste activareserves -31,1   22,3   20,3   
Bewegingen in kasstroomafdekkingsreserves 6 -3,9   44,1   -30,1   
Bewegingen in reserves voor
   personeelsvoordelen na uitdiensttreding 6,7   -8,1   -1,3   

-0,6   -12,9   9,8   
-43,1   5,8   25,7   

Componenten van niet-gerealiseerde resultaten :
   voortgezette bedrijfsactiviteiten -72,0   51,3   24,3   

Componenten van niet-gerealiseerde resultaten :
   afgesplitste bedrijfsactiviteiten 2,6   -   -   

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor 
de periode 75,3   34,5   48,6   

waarvan aandeel van de Groep 75,2   34,7   40,4   
waarvan minderheidsbelangen 0,2   -0,2   8,1   

Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks
   opgenomen in het eigen vermogen

De invloed van de uitgestelde belastingen op de andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten heeft te maken 
met de kasstroomafdekkingsreserves (€ 9,3 miljoen) en de na uitdiensttreding personeelvoordelen reserves (€ 0,5 
miljoen).

Bewegingen in herwerkingen van omrekeningsverschillen
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Geconsolideerde balans 30 juni 31 december 30 juni
(in miljoen €) 2008 2008 2009

Vaste activa 1.122,4   1.130,4   1.189,9   
Immateriële vaste activa 116,7   123,1   126,1   
Materiële vaste activa 652,3   709,2   749,6   
Deelnemingen opgenomen volgens
   de vermogensmutatiemethode 157,1   169,1   158,9   
Financiële activa beschikbaar voor verkoop 79,0   26,0   39,6   
Leningen 8,2   2,5   6,9   
Handels- en overige vorderingen 5,1   11,3   11,8   
Uitgestelde belastingactiva 103,9   89,1   96,9   

Vlottende activa 2.358,3   1.894,5   1.735,9   
Toegekende leningen 1,7   2,2   6,5   
Voorraden 1.042,5   898,5   867,3   
Handels- en overige vorderingen 1.070,4   708,1   592,4   
Terug te vorderen belastingen 14,2   30,6   8,7   
Financiële activa beschikbaar voor verkoop 0,1   -   0,1   
Kas en kasequivalenten 229,5   254,9   260,9   

Activa uit afgesplitste activiteiten 13,9   -   -   

Totaal der activa 3.494,5   3.024,9   2.925,7   

Eigen vermogen 1.355,0   1.332,4   1.307,9   
Eigen vermogen van de groep 1.313,8   1.290,7   1.260,4   

Kapitaal en uitgifttepremies 502,9   502,9   502,9   
Overgedragen resultaten en reserves 1.261,0   1.084,6   1.032,9   
Omrekeningsverschillen en overige reserves -168,2   -119,0   -97,2   
Eigen aandelen -281,9   -177,7   -178,2   

Minderheidsbelangen 41,3   41,7   47,6   

Schulden op meer dan één jaar 765,6   739,3   708,0   
Voorzieningen voor personeelsvoordelen 164,5   162,9   164,6   
Financiële schulden 437,6   422,5   388,2   
Handels- en overige schulden 5,0   5,6   5,5   
Latente belastingpassiva 41,7   49,9   38,5   
Voorzieningen 116,9   98,4   111,2   

Schulden op ten hoogste één jaar 1.360,1   953,3   909,8   
Financiële schulden 280,1   165,8   125,1   
Handels- en overige schulden 964,9   671,7   694,2   
Te betalen belastingen 48,5   37,4   33,9   
Voorzieningen 66,6   78,3   56,7   

Passiva uit afgesplitste activiteiten 13,9   -   -   

Totaal der passiva 3.494,5   3.024,9   2.925,7   

De geconsolideerde resultatenrekening van 2008 werd aangepast voor de afgesplitste activiteiten. De balans, de 
mutaties in het eigen vermogen en de kasstromentabel werden niet aangepast. . 
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Geconsolideerde staat van mutaties in het 
eigen vermogen van de Groep 

Kapitaal
& uitgifte-

Over-
gedragen 
resultaten Eigen Minder-heids-

Totaal voort-
gezette 
bedrijfs-

Eigen 
vermogen 
afgesplitste Totaal eigen

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

Balans bij het begin van H1 2008 469,4   1.427,8   -109,1   -297,0   42,0   1.533,2   -2,6   1.530,6   

Resultaat van de periode -   138,7   -   -   6,0   144,7   -   144,7   
Componenten van niet-gerealiseerde
   resultaten -   -   -66,2   -   -5,8   -72,0   2,6   -69,4   

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde
   resultaten van de periode -   138,7   -66,2   -   0,2   72,7   2,6   75,3   

Bewegingen in reserves voor op aandelen
   gebaseerde vergoedingen -   -   7,0   -   -   7,0   -   7,0   
Dividenden -   -75,6   -   -   -0,7   -76,3   -   -76,3   
Overboekingen 33,4   -33,4   -   -   -   -   -   -   
Wijzigingen eigen aandelen -   -196,5   -   15,1   -   -181,4   -   -181,4   
Wijzigingen in consolidatiekring -   -   -   -   -0,2   -0,2   -   -0,2   

Balans op het einde van H1 2008 502,9   1.261,0   -168,2   -281,9   41,3   1.355,0   -   1.355,0   

Resultaat van de periode -   -17,0   -   -   0,2   -16,8   -   -16,8   
Componenten van niet-gerealiseerde
   resultaten -   -   51,7   -   -0,4   51,3   -   51,3   

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde
   resultaten van de periode -   -17,0   51,7   -   -0,2   34,5   -   34,5   

Bewegingen in reserves voor op aandelen
   gebaseerde vergoedingen -   -   0,5   -   -   0,5   -   0,5   
Overboekingen -   3,1   -3,1   -   -   -   -   -   
Wijzigingen eigen aandelen -   -162,5   -   104,2   -   -58,3   -   -58,3   
Wijzigingen in consolidatiekring -   -   -   -   0,6   0,6   -   0,6   

Balans op het einde van H2 2008 502,9   1.084,6   -119,0   -177,7   41,7   1.332,4   -   1.332,4   

Omrekenings-
verschillen
& overige

De geconsolideerde resultatenrekening van 2008 werd aangepast voor de afgesplitste activiteiten. De balans, de mutaties in het eigen vermogen en de kasstromentabel werden niet 
aangepast.
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Geconsolideerde staat van mutaties in het 
eigen vermogen van de Groep 

Kapitaal
& uitgifte-

Over-
gedragen 
resultaten Eigen Minder-heids-

Totaal voort-
gezette 
bedrijfs-

Eigen 
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   

Omrekenings-
verschillen
& overige
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht H1 H2 H1
(in miljoen €) 2008 2008 2009

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 144,5   -16,0   27,4   
Aanpassing voor resultaat van de ondernemingen opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode -4,8   -3,5   12,3   
Aanpassing voor niet-kastransacties 70,7   150,4   60,2   
Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld of 
geklasseerd moeten worden onder de investerings- of 
financieringskasstromen 58,9   19,6   18,3   
Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal -224,0   234,0   153,4   

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 45,3   384,5   271,7   
Ontvangen dividenden 13,7   2,7   0,2   
Belastingen betaald in de loop van het boekjaar -41,8   -34,1   1,9   
Andere cash wijzigingen -   -   1,0   

17,1   353,2   274,9   

Verwerving van materiële vaste activa -88,3   -116,5   -97,7   
Verwerving van immateriële vaste activa -2,5   -8,7   -5,3   
Verwerving van nieuwe dochterondernemingen, na aftrek van 
hun liquide middelen -   -1,1   -   
Verwerving / kapitaalverhoging van geassocieerde 
ondernemingen -2,5   -9,2   -0,3   
Verwerving van bijkomende deelnemingen in
ondernemingen van de Groep -   -0,3   -2,7   
Verwerving van financiële vaste activa -0,1   -1,4   -0,1   
Nieuwe toegekende leningen -6,1   5,9   -10,0   

Subtotaal van de verwervingen -99,4   -131,3   -116,0   
Afstand van materiële vaste activa 3,7   12,4   4,4   
Afstand van immateriële vaste activa 0,1   0,1   0,6   
Afstand van dochterondernemingen en geassocieerde 
ondernemingen, na aftrek van hun liquide middelen 30,2   -   -   
Afstand van financiële vaste activa -   4,1   7,0   
Aflossing van leningen 8,0   -2,9   -   

Subtotaal van de overdrachten 42,0   13,7   12,1   
-57,5   -117,6   -104,0   

Kapitaalwijziging minderheden -   0,6   -   
Verkoop (aankoop) van eigen aandelen -181,4   -58,3   -0,5   
Ontvangen interesten 2,8   3,0   2,8   
Betaalde interesten -19,2   -17,5   -16,2   
Nieuwe leningen en aflossingen 314,2   -134,0   -73,2   
Dividenden uitgekeerd aan Umicore-aandeelhouders -67,9   -6,4   -72,7   
Dividenden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders -0,7   -   -0,6   

47,8   -212,6   -160,4   

Invloed van de wisselkoers -6,1   12,6   0,3   

1,3   35,7   10,8   

211,4   212,7   248,2   
212,7   248,4   259,0   

waarvan kas en kasequivalenten 229,5   254,9   260,9   
waarvan korte termijnschulden bij kredietinstellingen -16,8   -6,6   -1,9   

Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar

Toename / Afname van de bedrijfsthesaurie

Netto kas en  kasequivalenten uit bedrijfsactiviteiten

“Aanpassing voor niet-kastransacties”. 2008 werd eveneens gelijkaardig aangepast.

Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar

De geconsolideerde resultatenrekening van 2008 werd aangepast voor de afgesplitste activiteiten. De balans, de 
mutaties in het eigen vermogen en de kasstromentabel werden niet aangepast.

De definitie van “Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal” werd aangepast. De impact op de periode van de 
marktwaardevergelijking (mark-to-market) van de transactionele afdekkingsposities zijn verplaatst naar de lijn

Toename / Afname van de investeringsthesaurie

Toename / Afname van de financieringsthesaurie
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TOELICHTING BIJ DE VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE 
FINANCIËLE STATEN 2009 

Toelichting 1: Voorstellingsbasis 

De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 
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 2008 zoals gepubliceerd in het 
Verslag 2008 aan de aandeelhouders en aan de samenleving. De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële 
staten werden voor publicatie goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 6 augustus 2009. De geconsolideerde 
resultatenrekening van 2008 werd aangepast voor de afgesplitste activiteiten. De balans en de kasstromentabel 
werden niet aangepast. 

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 2008. Onderstaande nieuwe 
normen of interpretaties werden opgenomen en hebben een impact op de presentatie van de verkorte 
tussentijdse geconsolideerde financiële rekeningen in 2009. 

a) IAS 1 (herzien), ‘Presentatie van de jaarrekeningen’ 

De Groep heeft verkozen om twee rekeningen te presenteren: een resultatenrekening en een overzicht van 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. De staat van mutaties in het eigen vermogen toont de niet-
eigenaars- en de eigenaarsveranderdingen afzonderlijk. 

b) IFRS 8 ‘Operationele segmenten’ 

IFRS 8 vervangt IAS 14, ‘Segment rapportering’. De toepassing van IFRS 8 heeft geen invloed op Umicore’s 
segment-presentatie noch op de vergelijkende cijfers van 2008. Umicore is georganiseerd in business units die 
door het management samengevoegd zijn in een beperkt aantal operationele segmenten.  

Operationele segmenten onder IFRS 8 bij Umicore verschillen van elkaar naargelang hun soort activiteit en door 
het metaal of groep van metalen waarin de eenheden hoofdzakelijk actief zijn. Activiteiten bij Umicore kunnen 
raffinage georiënteerd zijn of transformatie georiënteerd. Raffinage georiënteerde activiteiten zullen grondstoffen 
aantrekken om geraffineerde metalen te produceren en te verkopen. Transformatie georiënteerde activiteiten 
zullen van metalen starten om producten en chemische producten te vervaardigen voor eindgebruiker 
toepassingen. De meest overheersende metaalgroepen van Umicore zijn activiteiten zijn “Edelmetalen”, “Zink” en 
“Andere metalen” zoals kobalt en germanium. 

De segment activiteiten worden zo gerapporteerd dat ze verenigbaar zijn met de intern verstrekte rapportering 
aan de Raad van Bestuur en het Directiecomité. Het Directiecomité herziet de prestaties van de segmenten op 
basis van EBIT, Aangewend kapitaal en Rendement op aangewend kapitaal (ROCE). De financiële en de 
belastingsresultaten worden niet toegewezen aan de operationele segmenten. De resultaten, activa en passiva 
van de segmenten omvatten elementen die direct toewijsbaar zijn alsook elementen die redelijkerwijs aan een 
segment kunnen worden toegewezen. De prijszetting van verkopen tussen segmenten is gebaseerd op een 
transfertprijs volgens het “arm’s length”-principe. Bij gebrek aan relevante marktprijsreferenties worden “cost 
plus”- mechanismen gebruikt. 
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De Groep is georganiseerd in de volgende rapporteer segmenten: 

• Advanced Materials is een transformatiesegment, gebaseerd op “Andere metalen” zoals kobalt en 
germanium. Het segment omvat de units Cobalt & Specialty Materials, Electro-Optic Materials en Thin Film 
Products. Hieronder valt ook de deelneming van Umicore in Element Six Abrasives. 

• Precious Metals Products & Catalysts is een transformatiesegment, gebaseerd op “Edele metalen”. Het 
segment omvat de business units Automotive Catalysts, Jewellery & Electroplating, Catalyst Technologies, 
Technical Materials en Platinum Engineered Materials. De Electronic Materials activiteit werd verkocht in de 
eerste helft van 2009. 

• Precious Metals Services is een raffinagesegment, gebaseerd op “Edele metalen”. Het bevat de Precious 
Metals Refining en de Precious Metals Management business units. 

• Zinc Specialties is een transformatiesegment gebaseerd op “Zink”. Het bevat de units Zinc Chemicals en 
Building Products. De eerder kleine unit Zinc Battery Materials werd geintegreerd in Zinc Chemicals sinds 2009. 

• Corporate omvat de corporate-activiteiten evenals sommige gedeelde diensten en de centrale eenheid voor 
Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie.  

Deze toelichting refereert enkel naar bedrijfsactiviteiten. Geassocieerde ondernemingen zijn toegewezen aan dat 
segment die vanuit een marktperspectief het nauwst aansluit. 

 

 

Toelichting 3: Segmentinformatie 
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Verkorte segmentinformatie H1 2008 Advanced

Precious 
Metals 

Products &
Precious 
Metals Zinc  

(in miljoen €) Materials Catalysts Services Specialties Eliminaties Totaal

Totale omzet per segment 571,6   1.908,2   2.461,4   390,3   15,2   -418,6   4.928,0   
waarvan externe omzet 567,0   1.836,9   2.118,9   389,9   15,2   -   4.928,0   
waarvan omzet tussen segmenten 4,5   71,2   342,5   0,3   -   -418,6   -   

Recurrente EBIT 37,8   82,9   86,0   29,9   -21,8   -   214,8   
waarvan van bedrijfsresultaat 32,9   81,5   86,0   29,1   -20,0   -   209,4   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
   de vermogensmutatiemethode 4,9   1,4   -   0,8   -1,8   -   5,4   

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

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

Totale EBIT 37,9   86,5   85,8   24,4   -17,4   -   217,1   
waarvan van bedrijfsresultaat 33,6   85,1   85,8   23,6   -15,6   -   212,4   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
   de vermogensmutatiemethode 4,3   1,4   -   0,8   -1,8   -   4,8   

Investeringen 17,3   25,3   32,9   10,5   4,8   -   90,7   
Afschrijvingen 11,4   15,1   15,2   8,1   4,4   -   54,3   
Niet-kas inkomsten / uitgaven (andere dan afschrijvingen) -2,0   -5,7   2,4   0,4   5,4   -   0,5   
Bijzondere waardeverminderingen /
   terugneming van bijzondere waardeverminderingen 5,2   3,8   2,6   6,1   1,1   -   18,7   

Corporate & Niet
toegewezen

De cijfers van Precious Metals Products & Catalysts, Zinc Specialties en het totaal werden aangepast voor afgesplitste activiteiten, behalve investeringen.
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Verkorte segmentinformatie H2 2008 Advanced

Precious 
Metals 

Products &
Precious 
Metals Zinc  

(in miljoen €) Materials Catalysts Services Specialties Eliminaties Totaal

Totale omzet per segment 428,9   1.491,5   2.702,8   301,0   23,1   -751,2   4.196,1   
waarvan externe omzet 415,9   1.430,2   2.026,4   300,5   23,1   -   4.196,1   
waarvan omzet tussen segmenten 13,0   61,3   676,4   0,4   -   -751,2   -   

Recurrente EBIT 33,3   20,2   97,8   16,7   -28,1   -   139,8   
waarvan van bedrijfsresultaat 19,4   6,8   97,8   15,9   -26,7   -   113,2   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
   de vermogensmutatiemethode 13,9   13,4   -   0,8   -1,4   -   26,6   

Niet-recurrente EBIT -14,1   -11,6   -2,9   -11,0   -58,2   -   -97,9   
waarvan van bedrijfsresultaat -2,1   -11,6   -2,9   -9,5   -54,1   -   -80,1   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
   de vermogensmutatiemethode -12,0   -   -   -1,5   -4,2   -   -17,7   

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

Totale EBIT 10,4   3,8   96,2   7,9   -86,4   -   32,0   
waarvan van bedrijfsresultaat 13,9   -9,5   96,2   8,6   -80,7   -   28,5   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
   de vermogensmutatiemethode -3,6   13,4   -   -0,7   -5,6   -   3,5   

Investeringen 35,0   48,0   28,0   8,1   6,2   -   125,2   
Afschrijvingen 11,3   16,6   16,8   9,1   4,6   -   58,4   
Niet-kas inkomsten / uitgaven (andere dan afschrijvingen) 10,5   -3,9   -6,5   1,6   -4,4   -   -2,8   
Bijzondere waardeverminderingen /
   terugneming van bijzondere waardeverminderingen 1,6   18,3   5,6   8,6   74,9   -   109,1   

Corporate & Niet
toegewezen

De cijfers van Precious Metals Products & Catalysts, Zinc Specialties en het totaal werden aangepast voor afgesplitste activiteiten, behalve investeringen.
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Verkorte segmentinformatie H1 2009 Advanced

Precious 
Metals 

Products &
Precious 
Metals Zinc  

(in miljoen €) Materials Catalysts Services Specialties 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   -9,7   60,9   19,7   -21,8   -   49,5   
waarvan van bedrijfsresultaat 5,2   0,9   60,9   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   -9,3   0,4   6,0   1,1   -   -6,0   
waarvan van bedrijfsresultaat -2,6   -9,3   0,4   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   -6,7   -1,0   -   -   4,6   
waarvan van bedrijfsresultaat 1,4   5,2   -6,7   -1,0   -   -   -1,2   
waarvan van ondernemingen opgenomen volgens
   de vermogensmutatiemethode 5,7   -   -   -   -   -   5,7   

Totale EBIT 3,5   -13,8   54,5   24,7   -20,8   -   48,1   
waarvan van bedrijfsresultaat 3,9   -3,2   54,5   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   8,1   8,0   3,3   0,8   -   18,2   
Bijzondere waardeverminderingen /
   terugneming van bijzondere waardeverminderingen -1,8   -1,2   -3,1   -5,8   0,1   -   -11,8   

Corporate & Niet
toegewezen
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Toelichting 4: Niet-recurrente resultaten en IAS 39 impact op het resultaat 

Impact van IAS 39 en niet-recurrente elementen Voortgezet waarvan: Niet- IAS 39
(in miljoen €) totaal Recurrent recurrent effect

2008 H1

Bedrijfsresultaat 212,4   209,4   -3,9   6,9   
waarvan opbrengsten van andere
   financiële activa 3,7   2,7   1,0   -   

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 4,8   5,4   -0,1   -0,5   

EBIT 217,1   214,8   -4,0   6,3   

Financiële kosten -20,6   -21,3   -   0,8   
Belastingen -51,2   -50,1   1,4   -2,4   

Netto resultaat 145,4   143,3   -2,7   4,7   
waarvan minderheidsbelangen 6,0   6,1   -   -0,2   
waarvan aandeel van de Groep 139,4   137,2   -2,7   4,8   

2008 H2

Bedrijfsresultaat 28,5   113,2   -80,1   -4,5   
waarvan opbrengsten van andere
   financiële activa -71,8   -0,4   -71,4   -   

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 3,5   26,6   -17,7   -5,4   

EBIT 32,0   139,8   -97,9   -9,9   

Financiële kosten -31,4   -31,4   -   -   
Belastingen -15,7   -22,8   5,7   1,4   

Netto resultaat -15,1   85,6   -92,2   -8,5   
waarvan minderheidsbelangen 0,2   0,7   -0,5   -   
waarvan aandeel van de Groep -15,3   84,9   -91,8   -8,5   

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   0,4   
waarvan aandeel van de Groep 24,4   19,8   -5,2   9,9   

2008 cijfers werden aangepast voor afgesplitste activiteiten.
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Niet-recurrente bedrijfskosten zijn opgelopen tot EUR -6,0 miljoen. Herstructureringskosten en provisies in 
Automotive Catalysts, Technical Materials en Advanced Materials bedragen EUR 18,5 miljoen. De terugname van 
de waardeverminderingen op de permanent metaalvoorraad bedroeg EUR 11,7 miljoen, hoofdzakelijk op de 
zinkvoorraad. 

Het positieve effect van IAS 39 op het operationele resultaat bedroeg EUR 4,6 miljoen. Dit bedrag had te maken 
met tijdsverschillen in het boeken van opbrengsten die vooral op de transactionele indekking 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 EUR 2.8 miljoen opgenomen die te maken heeft met de 
aandelenopties die in 2009 aan de hogere kaderleden van de groep werden toegekend.  

Toelichting 6: Financiële Instrumenten 

a) Kasstroomdekkingen 

De EUR -30,1 miljoen bestaat uit EUR -38,9 miljoen termijnovereenkomsten voor goederen, EUR +8,6 miljoen voor 
termijnovereenkomsten voor deviezen en EUR +0,2 miljoen voor termijnovereenkomsten voor intrestvoet-swaps. 

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 EUR - 0,8 
miljoen. 

Toelichting 7: Aandelen 

Het aantal aandelen op het einde van juni is 120.000.000. Van de 7.757.722 eigen aandelen in eigen bezit op het 
einde van 2008, werden er 31.750 gebruikt voor het vrije aandelenprogramma voor werknemers voor 2009; 
392.900 aandelen werden gebruikt voor de uitoefening van de aandelenopties gedurende de periode. Gedurende 
dezelfde periode heeft Umicore ook 257.000 van haar eigen aandelen ingekocht. Op 30 juni 2009 bezat Umicore 
7.590.072 eigen aandelen, wat neerkomt op 6,33 % van het totale aantal in omloop zijnde aandelen op die 
datum. 

Toelichting 8: Gebeurtenissen na balansdatum 

Een groot herstructureringsprogramma in de Element Six Abrasives activiteiten is aan de gang, resulterend in een 
vermindering van productiecapaciteit en aantal arbeidskrachten, evenals het verminderen van werkkapitaal. In dit 
opzicht heeft Element Six Abrasives na de juni-afsluiting aangekondigd dat het de productie in Shannon, Ierland, 
zal ophouden en daarbij 370 arbeidskrachten zal beïnvloeden. O&O en de ondersteunende activiteiten van de 
Groep zullen er wel gevestigd blijven. De verwante herstructureringskosten zullen in de tweede helft van het jaar 
worden geboekt. 
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Toelichting 9: Afgesplitste bedrijfsresultaten 

In februari 2009 heeft Umicore zijn intentie aangekondigd om de bladlood-activiteiten in Overpelt, België te 
sluiten. De impact op de geconsolideerde resultatenrekening van de lood-activiteiten in België is gerapporteerd 
als afgesplitste bedrijfsresultaten. 

In april 2009 heeft Umicore een overeenkomst getekend waarbij ze de kleine activiteit Electronic Materials 
verkoopt aan de in Duitsland gevestigde edelmetaal en technologische groep Heraeus. De impact op de 
geconsolideerde resultatenrekening van deze activiteit is gerapporteerd als afgesplitste bedrijfsresultaten. 

Verkorte resultatenrekening van de afgesplitste activiteiten H1 H2 H1
(in miljoen €) 2008 2008 2009

Bedrijfsopbrengsten 25,6   17,7   12,6   
Bedrijfskosten -26,3   -19,4   -15,7   
Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa 0,2   -   

Bedrijfsresultaat -0,5   -1,6   -3,1   

Netto financiële kosten -0,1   -   -   

   voor belasting -0,6   -1,6   -3,1   

Belastingen op het resultaat -0,1   -0,1   -   

Resultaat van de periode -0,7   -1,7   -3,1   
waarvan aandeel van de Groep -0,7   -1,7   -3,1   

 

Toelichting 10: IFRS ontwikkelingen 

De volgende nieuwe standaarden en wijzigingen aan bestaande standaarden zijn verplicht van toepassing voor 
het boekhoudkundig jaar beginnend op 1 januari 2009 en werden toegepast door de Groep: 

• IFRS 8, “Operationele segmenten”. 

• IAS 1 (wijziging), “Presentatie van de jaarrekeningen”. 

De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen aan bestaande standaarden en interpretaties zijn verplicht van 
toepassing voor de boekhoudkundige periode dat begint op 1 januari 2009 maar zijn huidig niet relevant voor de 
Groep: 

• IFRIC 13, “Klantengetrouwheidsprogramma”.    

• IFRIC 14, “Beperking van de activa uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, minimale 
financieringsverplichtingen en hun interactie daartussen”. 

• IFRIC 16, “Afdekking van een netto-investering in een buitenlandse verrichting. 

• IAS 23 (wijziging), “Leningkosten”. 

• Wijzigingen van IFRS 1 en IAS 27, “Investeringskost en wijziging financiële instrumenten”. 

• IFRS 2 (wijziging), ”Op aandelen gebaseerde betalingen”. 

• IAS 32 (wijziging), “Financiële instrumenten: Presentatie”. 

• IAS 39 (wijziging), “Financiële instrumenten: Erkenning en waardering”. 
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De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen aan bestaande standaarden en interpretaties zijn uitgegeven maar 
niet verplicht van toepassing voor de boekhoudkundige periode dat begint op 1 januari 2009, en werden niet 
voortijdig toegepast door de Groep: 

• IFRS 3 (herzien), “Bedrijfscombinaties” en een gewijzigde versie van IAS 27 “Geconsolideerde en 
enkelvoudige jaarrekeningen”, IAS 28 “Investeringen in geassocieerde ondernemingen”. 

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

Toelichting 11: Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen,  
 boekhoudkundige inschattingen en beoordelingen en  
 gebeurtenissen na balansdatum 

Tussen de balansdatum en het tijdstip waarop de tussentijdse verkorte financiële rekening voor publicatie werd 
vrijgegeven hebben geen wijzigingen in de voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen, de boekhoudkundige 
inschattingen en beoordelingen gevonden. 

 

Toelichting 12: Transacties tussen betrokken partijen 

Betreffende wezenlijke transacties tussen betrokken partijen of belangenconflicten, wordt opgemerkt dat de Raad 
van Bestuur op 28 april 2009 besliste om de uitoefenperiode voor de aandelenoptieplannen die in 2006, 2007 en 
2008 met drie jaar te verlengen. In het licht van hun rechtstreeks wezenlijk belang namen twee bestuurders niet 
aanwezig tijdens de discussie en onthielden ze zich tijdens de stemming in overeenstemming met artikel 523 van 
het wetboek van vennootschappen.  
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Verslag van de commissaris omtrent het beperkt nazicht van de verkorte 
geconsolideerde Tussentijdse financiële informatie voor de periode afgesloten op 
30 juni 2009 

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de in bijlage opgenomen  geconsolideerde balans van Umicore NV 
en haar dochtervennootschappen op 30 juni 2009 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, 6 augustus 2009  

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 2009. De opmerkingen over de algemene prestatie van de Groep, zoals 
weergegeven op de bladzijden 1 tot 12, verschaffen naar onze mening een juist en evenwichtig overzicht van de 
algemene prestatie van de activiteiten tijdens de eerste jaarhelft van 2009. 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 2008 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 2009.  

Brussel, 6 augustus 2009 

In naam van het directiecomité, 

Marc Grynberg  
Gedelegeerd bestuurder 
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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 – aflossingen of nieuwe leningen  in een niet-operationele 
context.
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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)

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 

Director of Group Communications 

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

Investor relations 

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

Media relations 

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

Financiële kalender  

28 oktober 2009 Q3 kwartaalupdate 

11 februari 2010 Publicatie resultaten 2009 

28 april 2010 Aandeelhoudersvergadering en Q1 kwartaalupdate 

Umicore profiel  

Umicore is een materiaaltechnologiegroep. Zijn activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier 
bedrijfssectoren: Advanced Materials, Precious Metals Products & Catalysts, Precious Metals Services en Zinc 
Specialties. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, of dat nu is voor 
producten voor alledaags gebruik of voor toepassingen die aan de spits staan van nieuwe, technologische 
ontwikkelingen. 

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 Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een 
wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in 2008 een omzet van ¤ 9,2 miljard (inkomsten van ¤ 2,1 miljard, 
metaal niet inbegrepen) en heeft op dit ogenblik ongeveer 14 000 mensen in dienst. 

 

Een telefoonconferentie en presentatie vindt plaats op 09:30 CET in Brussel.  
Meer informatie : http://www.investorrelations.umicore.com/en/financialCalendar/confCall20090807.htm 

 


