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Toelichting vooraf 

Alle historische data werden herwerkt voor perimeterwijzigingen om vergelijking te 
vergemakkelijken, tenzij anders aangegeven.  

Naast de financiële informatie op IFRS-basis stelt Solvay prestatie-indicatoren voor 
op de aangepaste winst- en verliesrekening die de niet-contante elementen uitsluiten 
van de boekhoudkundige impact van de toewijzing van de overnameprijs van Rhodia 
("Purchase Price Allocation" (PPA)). 
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SOLVAY GROEP 
RESULTATEN 3DE KWARTAAL & 1STE 9 MAANDEN VAN 2015 

Hoogtepunten 3de kwartaal 

 

 
Citaat van de CEO, Jean-Pierre Clamadieu 

Solvay heeft een sterke prestatie neergezet in het derde kwartaal, een duidelijk gevolg van de transformatie van de Groep. De 
goede autonome groei was het resultaat van onze brede en wereldwijd verspreide portefeuille, onze constante focus op 
innovatie en uitmuntendheid. We wisten bovenal het prijszettingsvermogen te behouden in onze bedrijfsonderdelen, ondanks 
aanhoudende zwaktes in sommige van onze markten. De resultaten hebben baat gehad van gunstige wisselkoersen. 

Onze transformatie wordt voortgezet met Cytec en we verwachten deze overname eind 2015 af te ronden. We zetten ons in 
voor een vlot en effectief integratieproces en voor een snelle verwezenlijking van synergieën. We zijn vol vertrouwen en 
enthousiast over de waardecreatie van deze combinatie, die onze volgende groeifase zal aandrijven. 

 
Vooruitzichten 

De resultaten van het vierde kwartaal zullen waarschijnlijk afzwakken vergeleken met het derde kwartaal als gevolg van 
seizoensfactoren. Solvay bevestigt zijn verwachting van een solide REBITDA groei voor het volledige jaar 2015. 

 De netto-omzet van de Groep bedroeg € 2 714 mln, een stijging van 5% vergeleken met hetzelfde kwartaal in 
2014. Dit was volledig toe te schrijven aan de conversie-impact van wisselkoersschommelingen die 5% bijdroegen. 
Perimetereffecten van 1% werden geneutraliseerd door lagere volumes van -1%. De prijzen waren over het algemeen 
stabiel ten opzichte van vorig jaar.  

 De REBITDA kwam op € 524 mln, 14% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een sterk prijszettingsvermogen 
van € 58 mln in alle bedrijfssegmenten kon ruimschoots compenseren voor het geringe negatieve volume-effect en de 
hogere vaste kostenbasis van respectievelijk  € -14 mln en  € -17 mln. De impact van wisselkoersverschillen bedroeg 
€ 37 mln. De REBITDA marge groeide 157 basispunten tot 19% van de netto-omzet.  

 Advanced Formulations kwam uit op € 98 mln, een daling van -8% vergeleken met vorig jaar, doordat de forse 
daling van de vraag op de olie- en gasmarkten bleef aanhouden en dit slechts gedeeltelijk werd goedgemaakt 
door hogere verkoopvolumes van Aroma Performance;  

 Advanced Materials kwam uit op € 236 mln, een toename van 26% tegenover 2014, nogmaals een 
opeenvolgend recordkwartaal, gedreven door volumegroei in alle GBUs en in het bijzonder Specialty Polymers 
dat ondersteund werd door een sterk groeiende vraag naar smart devices;  

 Performance Chemicals kwam uit op € 211 mln, een stijging van 9% tegenover vorig jaar, dankzij een sterke 
nettoprijszetting in het hele bedrijfssegment en verbeterde volumes voor Acetow ten opzichte van het tweede 
kwartaal;  

 Functional Polymers kwam uit op € 44 mln, meer dan dubbel dan het jaar ervoor, vooral dankzij een hogere 
prijszetting en volumes in Polyamide, terwijl de bijdrage van RusVinyl bleef toenemen; 

 Corporate en Business Services maakte nettokosten van  € -66 mln,  € -16 mln meer dan vorig jaar, 
voornamelijk door nadelige wisselkoerseffecten en een eenmalige waardevermindering op 
koolstofemissierechten (CERs) van  € -7 mln. 

 Het IFRS nettoresultaat, Groepsaandeel, bedroeg € 103 mln tegenover € 115 mln in 2014. Het aangepaste 
nettoresultaat, Groepsaandeel, was € 121 mln tegenover € 133 mln in het derde kwartaal van 2014. De hogere 
REBITDA, en de lagere financiële lasten en belastingen wogen niet op tegen de impact van 
wisselkoersschommelingen op RusVinyl, de hogere niet-recurrente kosten te wijten aan de overname van Cytec en 
een lagere bijdrage van beëindigde bedrijfsactiviteiten.  

 De vrije kasstroom bedroeg € 188 mln tegenover € 122 mln in 2014. De nettoschuld daalde van € 1 608 mln tot 
€ 1 473 mln op het einde van het tweede kwartaal.  

 Interim bruto dividend van € 1,36 per aandeel, uit te betalen op 21 januari 2016. Het totale dividend, dat in februari 
2016 wordt aangekondigd, zal aangepast worden om de verdeling van rechten te weerspiegelen die betrekking 
hebben tot de beoogde kapitaalverhoging, zoals gebruikelijk is voor dit soort transacties. 
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SOLVAY GROEP 
RESULTATEN 3DE KWARTAAL 2015 
 
Kerncijfers Aangepast IFRS 

(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

% joj 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

% joj 

Netto-omzet 2 714 2 585 +5,0% 2 714 2 585 +5,0% 

            

REBITDA 524 458 +14%      

REBITDA marge 19% 18% 157bp       

          

Niet-recurrente elementen -61 -30 n.m. -61 -30 n.m. 

            

EBIT 242 254 -4,5% 215 226 -5,0%

Netto financiële lasten -48 -68 +29% -48 -68 +29% 

Resultaat vóór belastingen 194 186 +4,5% 167 158 +5,5%

Belastingen op resultaat -58 -68 +14% -49 -58 +16% 
Winst/verlies (-) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 

136 118 +15% 118 100 +18%

Winst/verlies (-) uit beëindigde 
bedrijfsactiviteiten 

-3 23 n.m. -3 23 n.m. 

Nettoresultaat 133 141 -5,9% 115 123 -6,5%

Minderheidsbelangen -12 -8 -46% -12 -8 -46% 
Aandeel van Solvay in het 
nettoresultaat 

121 133 -9,0% 103 115 -10%

          

Gewone winst per aandeel (in €) 1,46 1,60 -8,8% 1,24 1,38 -10% 

            

Vrije Kasstroom 188 122 +54% 188 122 +54%

Kapitaalinvesteringen -231 -239 +3,4% -231 -239 +3,4% 
Kapitaalinvesteringen in 
voortgezette bedrijfsactiviteiten 

-223 -205 -8,7% -223 -205 -8,7% 

 
 
 
 

  

 

+1,1% +4,8%
-0,96% +0,12%
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29/30/2015       Kw3 & 9Mdn 2015 Financieel verslag       5/28 

De netto-omzet groeide 5% ten opzichte van vorig jaar tot 
€ 2 714 mln, dankzij de positieve netto bijdrage van 
wisslekoersschommelingen, vooral de waardestijging van 
de Amerikaanse dollar tegenover de euro. De consolidatie 
van Ryton® PPS en Flux in Advanced Materials had een 
positieve perimeterimpact van 1%. Volumes daalden per 
saldo met -1% vergeleken met vorig jaar. De aanzienlijk 
zwakkere vraag van Novecare en Acetow overtrof de sterke 
groei in Specialty Polymers en in mindere mate in Soda Ash 
& Derivatives, Emerging Biochemicals en Aroma 
Performance. De sterke krimp van de Noord-Amerikaanse 
olie- en gasmarkt bleef aanzienlijk drukken op het 
verkoopvolume van Novecare. Anderzijds verbeterde de 
verkoop van acetaat-cellulose ten opzichte van de eerste 
zes maanden van dit jaar. De voorraadafbouw in deze markt 
blijft echter wegen vergeleken met dezelfde periode een jaar 
geleden. De vraagdynamiek voor Solvay’s producten die 
door innovatie worden gestuurd, bleef sterk, zoals blijkt uit 
het aanhoudende succes van Specialty Polymers. De 
prijzen waren gemiddeld stabiel. De prijsstijgingen in Soda 
Ash & Derivatives en de positieve transactionele 
wisselkoerseffecten neutraliseerden de gevolgen van lagere 
grondstofprijzen op de prijszetting van Polyamide, Emerging 
Biochemicals, Novecare, Coatis en Aroma Performance.  

De REBITDA steeg 14% in vergelijking met het derde 
kwartaal van 2014 tot € 524 mln. De marges groeiden tot 
19% van de netto-omzet, een toename van 157 
basispunten. De licht lagere volumes hadden per saldo een 
negatieve impact van -3% op de REBITDA. 
Perimeterwijzigingen hadden geen wezenlijke gevolgen. De 
vaste kosten stegen met  € -17 mln, voornamelijk door het 
opstarten van nieuwe vestigingen dit jaar. Solvay kon de 
inflatie compenseren door operationele 
uitmuntendheidsmaatregelen. Ongeveer de helft van de 
stijging, of 8%, houdt verband met het netto effect van 
wisselkoersschommelingen op conversie van € 37 mln. Dit 
is lager dan in de voorgaande kwartalen, omdat het 
wisselkoersverschil afnam tussen de euro en de 
Amerikaanse dollar en, in mindere mate, de Chinese yuan 
ten opzichte van een jaar geleden. Bovendien had de 
aanzienlijke waardevermindering van de Braziliaanse real 
en de Russische roebel een negatieve impact op conversie. 
Het transactionele wisselkoerseffect, dat met vertraging 
weegt op de resultaten vanwege Solvay’s afdekkingsbeleid, 
steeg tot € 25 mln van € 16 mln in het tweede kwartaal. 
Netto prijszettingsinspanningen, met inbegrip van het 
hierboven genoemde transactionele wisselkoerseffect, 
droegen 13% of € 58 mln bij aan de REBITDA. Het 
prijszettingsvermogen van Solvay kwam naar voren in alle 
bedrijfssegmenten. Vooral Performance Chemicals, 
Functional Polymers en Specialty Polymers, haalden 
voordeel uit zowel de lagere grondstof- en energieprijzen als 
operationele uitmuntendheid. 

Niet-recurrente elementen bedroegen € -61 mln ten 
opzichte van € -30 mln het jaar ervoor, voornamelijk 
vanwege de overname van Cytec en het structureren van 
de brugfinanciering voor € -43 mln in totaal. Deze behelzen 
niet-contante voorwaardelijke afdekkingskosten en 
verzekeringspremies. De herstructureringskosten 
bedroegen € -13 mln, € -3 mln meer dan een jaar geleden.  

De aangepaste EBIT daalde 5% tot € 242 mln. Afgezien van 
afschrijvings- en waardeverminderingskosten van  
€ -183 mln, omvatte deze ook voor € -37 mln aan 
aanpassingen die vooral te maken hebben met financiële 
lasten van de RusVinyl joint venture. Deze lasten behelzen 
verliezen op wisselkoersomzettingen en schulden uitgedrukt 
in euro. Op IFRS-basis beliep de EBIT € 215 mln. Het 
verschil tussen de IFRS en de aangepaste cijfers 
weerspiegelt het niet-contante afschrijvingseffect van 
€ -27 mln verbonden van de boekhoudkundige impact van 
de toewijzing van de overnameprijs van Rhodia (PPA).  

De netto financiële uitgaven verminderden tot  € -48 mln 
van € -68 mln in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De netto-
schuldenlasten waren onveranderd op € -30 mln. De 
discontokosten op voorzieningen voor pensioenen en 
leefmilieu daalden tot  € -18 mln van  € -38 mln vorig jaar. 
Dit komt vooral door het eenmalige effect op milieu-
voorzieningen van € 6 mln als gevolg van lagere disconto-
voeten in Brazilië. Vorig jaar werd  € -7 mln geboekt door 
lagere discontovoeten in Brazilië en het Verenigd Koninkrijk.  

De aangepaste belastingen op resultaat daalden tot 
€ -58 mln van € -68 mln in het tweede kwartaal van 2014, 
door aanpassingen op belastingen van vorige boekjaren. 
Het nominale belastingtarief inclusief uitzonderlijke 
elementen bedroeg 35%. Het onderliggende belastingtarief 
daalde tot 29%, in lijn met het vorige kwartaal, ten opzichte 
van 33% voor het volledige jaar 2014.  

Het aangepaste nettoresultaat uit voortgezette bedrijfs-
activiteiten kwam op € 136 mln tegenover € 118 mln in 
hetzelfde kwartaal in 2014. Beëindigde bedrijfsactiviteiten 
rapporteerden een nettoverlies van  € -3 mln tegenover een 
nettowinst van € 23 mln in 2014. Beëindigde bedrijfs-
activiteiten in 2014 omvatten Eco Services, dat eind 2014 
verkocht werd, en de Europese chlorovinylactiviteiten die 
sinds 1 juli 2015 onderdeel zijn van INOVYN. De 
overblijvende chloorvinylactiviteit, Indupa in Zuid-Amerika, 
had te lijden onder ongunstige marktomstandigheden. De 
aangepaste nettowinst Groepsaandeel kwam uit op 
€ 121 mln tegenover € 133 mln in 2014. De aangepaste 
gewone winst per aandeel bedroeg € 1,46. De nettowinst op 
IFRS-basis, Groepsaandeel, bedroeg € 103 mln tegenover 
€ 115 mln in 2014. De nettowinst, Groepsaandeel, exclusief 
uitzonderlijke elementen bedroeg € 176 mln tegenover 
€ 180 mln in het derde kwartaal van vorig jaar (zie pagina 
13: Factoren die een impact hebben op de nettowinst). 

Het interim brutodividend van € 1.36 per aandeel zal aan 
de aandeelhouders uitbetaald worden op 21 januari 2016. 
Het totale dividend, dat in februari 2016 wordt 
aangekondigd, zal aangepast worden om de verdeling van 
rechten te weerspiegelen die betrekking hebben tot de 
beoogde kapitaalverhoging, zoals gebruikelijk is voor dit 
soort transacties. 

De vrije kasstroom steeg tot € 188 mln van € 122 mln in 
hetzelfde kwartaal van 2014. De vrije kasstroom uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten groeide tot € 181 mln van 
€ 116 mln vorig jaar. De hogere REBITDA compenseerde 
ruimschoots de toegenomen kapitaalinvesteringen tot  
€ -223 mln van van € -205 mln, gerelateerd aan 
buitenlandse wisselkoersen. De uitgaande kasstroom van 
wijzigingen in industrieel bedrijfskapitaal verminderde tot  
€ -46 mln van € -53 mln het jaar ervoor. De bijdrage van 
beëindigde bedrijfsactiviteiten bleef vrijwel hetzelfde op 
€ 7 mln.  

Andere kasstroomelementen omvatten overnames en 
desinvesteringen die de schuld met € 8 mln verminderden 
en verband hielden met de creatie van INOVYN en kosten 
voor de overname van Cytec. De netto-voorafbetaling van 
€ 150 mln door INOVYN werd aangepast voor transfers van 
contanten en andere financiële uitwisselingen met de joint 
venture, en ook voor desinvesteringskosten, voor in totaal 
€ -92 mln. De aanpassing behelst ook een betaling voor de 
uitkoop van het minderheidsaandeel in SolVin. Andere 
elementen omvatten betalingen die gerelateerd zijn aan 
interesten en dividenden voor -33 mln en de aankoop van 
eigen aandelen voor -65 mln om uitstaande op 
aandelenopties te dekken. 

De nettoschuld daalde als gevolg tot € 1 473 mln van 
€ 1 608 mln op het einde van het tweede kwartaal. 
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SOLVAY GROEP NIEUWSRUBRIEK 

Transformatie – In volle vaart met geplande overname van Cytec 

De transformatie van Solvay maakt een sprong voorwaarts met de geplande overname 
van het Amerikaanse Cytec, ’s werelds tweede grootste speler in composietmaterialen 
voor de ruimtevaartindustrie, voor een bedrijfswaarde van $ 6,4 miljard. Met deze 
overname, unaniem gesteund door de raden van bestuur van beide ondernemingen en 
door Solvay’s belangrijkste aandeelhouder, Solvac, zal Solvay de toepassingen 
uitbreiden van geavanceerde lichtgewicht materialen die metalen kunnen vervangen en 
zo brandstofverbruik en CO2 emissies in het transport verminderen. De overname 
verloopt volgens plan en zal naar verwacht tegen het einde van dit jaar, na de 
goedkeuring van de regelgevers en aandeelhouders, afgerond worden. Ondertussen 
werken beide bedrijven actief aan de integratieplannen om te zorgen voor een snelle en 
efficiënte combinatieen verwezenlijking van synergieën zodra de overname voltooid is. 

Nieuwe fabrieken starten de productie in Azië – Specialty Polymers 
en Soda Ash & Derivatives 

Specialty Polymers is begonnen met de productie van fluoroelastomeren (FKM), die 
toegepast worden in afdichtingen, in zijn nieuwe fabriek in Changshu, China, om 
tegemoet te komen aan de sterk stijgende vraag naar zijn hoogtechnologische polymeren 
in de Aziatische automobielindustrie en diverse topmarkten. Op dezelfde locatie bouwt 
Specialty Polymers een eenheid die polyvinylideenfluoride (PVDF) zal produceren voor 
de aanmaak van Solef®, en die begin 2017 operationeel zal zijn. Solvay produceert op de 
site in Changshu ook al compounds op basis van speciale polymeerharsen. 

Soda Ash & Derivatives heeft de productie opgestart in zijn natriumbicarbonaatfabriek 
(BICAR®) dat gevestigd is op de huidige Solvay-site in de industriezone van Map Ta Phut 
in Thailand. Met een productiecapaciteit van 100 000 ton per jaar is het de grootste 
bicarbonaatfabriek van Zuid-Oost Azië die tegemoet zal komen aan de groeiende vraag 
naar gezondheidszorgs-, voedings- en andere consumentenproducten. Hiermee komt het 
totale aantal bicarbonaatfabrieken van Solvay wereldwijd op negen. De fabriek gebruikt 
Solvay's nieuwe generatie van de BICAR®-productie-technologie die een minimum aan 
afval voortbrengt, de terugwinning van energie optimaliseert en de opbrengst 
maximaliseert. 

Verfijning van de portefeuille – Solvay verkoopt zijn participatie in 
de SolviCore joint venture en de PCC activiteiten 

Solvay en Umicore hebben hun participaties in SolviCore verkocht aan het Japanse 
chemiebedrijf Toray, om zich toe te spitsen op hun respectievelijke stroomopwaartse 
activiteiten op vlak van brandstofcelmaterialen. Solvay blijft zich inzetten voor de energie-
opslagmarkt en heeft een waaier aan geavanceerde materialen die niet alleen nuttig 
kunnen zijn voor brandstofcellen, maar ook voor batterijen in elektronische en automotive 
toepassingen. 

Bovendien verwacht Solvay dat het binnenkort de afronding aan te kondigen van de 
verkoop van zijn Europese productievestigingen van geprecipiteerd calciumcarbonaat 
(PCC) in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan IMERYS.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen – steun voor guarboeren 
in India 
Solvay en L’Oréal werken samen aan een schaalbaar driejarig project om duurzame 
landbouwpraktijken aan te leren en te promoten bij 1500 guarboonboeren verspreid over 
tien dorpen in de Indiase woestijnregio Bikaner, in de staat Rajasthan. Met zijn 
“Sustainable Guar Inititiative” streeft Solvay streeft ernaar om talloze boeren de middelen 
en kennis aan te reiken om het gewas te telen met behulp van goede 
landbouwpraktijken*, wat zal leiden tot een constantere en hogere productie. Experts van 
NGO Technoserve leiden de boeren op en laten zien hoe duurzame landbouwmethoden 
praktisch toegepast kunnen worden. 
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SOLVAY GROEP EVENWICHTIG BEDRIJFSPROFIEL 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

RESULTATEN 3DE KWARTAAL & 1STE 9 MAANDEN VAN 2015 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

% joj 
9mdn 
2015 

9mdn ytd 
2014 

% joj 

Netto-omzet 2 714 2 585 +5,0% 8 036 7 639 +5,2%

Advanced Formulations 655 735 -11% 2 038 2 122 -4,0% 

Advanced Materials 874 712 +23% 2 522 2 041 +24% 

Performance Chemicals 806 743 +8,5% 2 313 2 184 +5,9% 

Functional Polymers 377 394 -4,5% 1 158 1 291 -10% 

Corporate & Business Services 3 1 n.m. 5 - n.m. 

            

REBITDA 524 458 +14% 1 526 1 369 +11%

Advanced Formulations 98 107 -8,3% 294 317 -7,3% 

Advanced Materials 236 187 +26% 651 538 +21% 

Performance Chemicals 211 194 +9,0% 591 534 +11% 

Functional Polymers 44 21 n.m. 119 96 +24% 

Corporate & Business Services -66 -50 -32% -129 -116 -11% 

            

REBITDA marge 19% 18% 157bp 19% 18% 107bp

Advanced Formulations 15% 15% 41bp 14% 15% -52bp 

Advanced Materials 27% 26% 79bp 26% 26% -55bp 

Performance Chemicals 26% 26% 12bp 26% 24% 113bp 

Functional Polymers 12% 5,2% 656bp 10% 7,5% 283bp 
 

18%
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2014 netto-omzet per eindmarkt 9Mdn 2015 netto-omzet per regio 

Kw3 2015 REBITDA per segment 9Mdn 2015 REBITDA per segment 
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(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

% joj 
9mdn 
2015 

9mdn ytd 
2014 

% joj 

Netto-omzet 655 735 -11% 2 038 2 122 -4,0%

Novecare 466 525 -11% 1 452 1 513 -4,1%

Coatis 100 127 -22% 318 368 -14%

Aroma Performance 89 82 +8,5% 268 241 +11%

REBITDA 98 107 -8,3% 294 317 -7,3%

REBITDA marge 15% 15% 41bp 14% 15% -52bp
 

 

 

 
 
 

Resultaten van het 3de kwartaal van 2015 

De netto-omzet daalde -11% tegenover hetzelfde kwartaal 
vorig jaar en met -4% tegenover het tweede kwartaal dit jaar 
tot € 655 mln. Door de aanhoudende tegenwind in de 
onconventionele olie- en gasmarkten in Noord-Amerika 
daalden de volumes met -15% op jaarbasis, vergelijkbaar 
met het tweede kwartaal. Het voordeel van de gunstige 
wisselkoerseffecten verminderde vergeleken met het 
voorgaande tweede kwartaal, en ook de omzet van Coatis 
werd beïnvloed door de waardevermindering van de 
Braziliaanse real. De omzet van Aroma Performance steeg 
in vergelijking met vorig jaar.  

De REBITDA daalde -8% vergeleken met een jaar geleden 
tot € 98 mln en was -2% lager ten opzichte van het vorige 
kwartaal. Gunstige wisselkoersen en nettoprijszetting, 
evenals een hoger volume bij Aroma Performance waren 
onvoldoende om de verminderde vraag van Novecare’s 
onconventionele Noord-Amerikaanse olie-en gasmarkten te 
compenseren.  

De omzet van Novecare daalde -11% in vergelijking met 
het derde kwartaal van 2014, met volumes die 
ongeveer -23% lager waren. De daling ten opzichte van een 
jaar geleden was sterker dan ten opzichte van het tweede 
kwartaal van dit jaar, aangezien de omzet piekte in de 
tweede jaarhelft van 2014. De volatiliteit van de olieprijs 
heeft de aanvoerketen in de onconventionele Noord-
Amerikaanse olie-en gasmarkten verder verzwakt en leidde 
tot onregelmatige bestelpatronen in de subsectoren 
stimulatie, boringen en cementering. De verkoop van 
formuleringen die gebruikt worden in de subsector productie 
bleek meer resistent. Novecare’s maatregelen ter 
versterking van het concurrentievermogen hebben de 
prijsdruk verminderd en de vaste kostenbasis verlaagd.  

De ontwikkelingen in Novecare’s andere eindmarkten waren 
bevredigend. Terwijl volumes per saldo stabiel waren, 
ondersteunde de nettoprijszetting betere resultaten 
voornamelijk in de agro-, coating- en huishoudelijke & 
persoonlijke verzorgingsactiviteiten.  

Het verkoopvolume van Coatis bleef stabiel tegenover 
2014. Hoewel de activiteitsgraad in Brazilië ondermaats 
bleef, had de sterke waardevermindering van de 
Braziliaanse real een positief effect op de transactionele 
nettoprijszetting. Het leidde ook tot een verbeterd 
concurrentievermogen en verminderde druk van de import.  

De omzet van Aroma Performance steeg sterk dankzij 
volumegroei, vooral bij Solvay’s vanillineformuleringen. De 
vraag in de Performance Solutionas afdeling nam ook toe, 
vooral voor hydrochinoninhibitoren. De verbetering 
weerspiegelt de vooruitgang die de GBU heeft geboekt 
sinds de productiestoringen in 2014.  

-0,68% +6,8%
-15% -1,9%

735 -5 +50 -110
-14 655

PerimeterKw3 
2014

Wisselkoers-
schommelingen 

conversie

Volume
& mix

Prijs Kw3 
2015

-0,53% +11% -12% -2,1%

2 122 -11 +232 -260 -46 2 038

Perimeter9Mdn
2014

Wisselkoers-
schommelingen

conversie

Volume
& mix

Prijs 9Mdn
2015

ADVANCED FORMULATIONS 
 3de kwartaal REBITDA -8% lager tegenover vorig jaar tot € 98 mln, door de aanhoudende 

sterke neergang in de olie- en gasindustrie die woog op de volumes van Novecare, ondanks 
gunstige wisselkoersen;  

 Positief wisselkoerseffect op Coatis dankzij een lagere Braziliaanse real;  

 Jaar-op-jaar verbetering van omzet en winst van Aroma Perfomance sinds begin 2015.  

Evolutie netto-omzet Kw3 (in € mln) Evolutie netto-omzet 9Mdn (in € mln) 
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(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

% joj 
9mdn 
2015 

9mdn ytd 
2014 

% joj 

Netto-omzet 874 712 +23% 2 522 2 041 +24%

Specialty Polymers 519 392 +32% 1 445 1 099 +31%

Silica 129 115 +12% 388 338 +15%

Special Chem 226 205 +10% 689 603  

REBITDA 236 187 +26% 651 538 +21%

REBITDA marge 27% 26% 79bp 26% 26% -55bp
 

 

 

 

 
 
 

Resultaten van het 3de kwartaal van 2015 

De netto-omzet bedroeg € 874 mln, een stijging van 23% 
vergeleken met het derde kwartaal in 2014 en 4% 
vergeleken met het vorige kwartaal De groei werd 
ondersteund door een sterke volumestijging van 8% jaar op 
jaar, terwijl de prijzen grotendeels stagneerden. Gunstige 
wisselkoersontwikkelingen vertegenwoordigden 9%. De 
overige 4% was afkomstig van perimetereffecten van de 
overname van Ryton® PPS en Flux Schweiß- & Lötstoffe 
eind 2014.  

De REBITDA steeg 26% tegenover vorig jaar en 10% 
tegenover vorig kwartaal tot € 236 mln en weerspiegelde 
een volumestijging in alle GBUs, vooral in Specialty 
Polymers. Het segment bleef profiteren van een gunstig 
wisselkoerseffect op conversie en op nettoprijszetting.  

Specialty Polymers tekende een aanzienlijke omzetgroei 
op en een stijging van de nettoprijszetting. De belangrijkste 
groeimotor was verkoop van producten aan de makers van 
smart devices. De verkoop hiervan verdubbelde bijna ten 
opzichte van het derde kwartaal vorig jaar en weerspiegelt 
enerzijds het groeiend aantal toepassingen van Solvay’s 
producten en anderzijds het onregelmatige bestelpatroon 
dat deze sector kenmerkt. De verkoopvolumes stegen zowel 
in de automobielsector als in een aantal industriële 
sectoren, een bewijs van het succes van Solvay’s brede 
polymeerportefeuille. De nettoprijzen stegen, doordat de 
lagere prijzen van derivaten op basis van olie met enige 
vertraging doorwerkten op de grondstoffen die de GBU 
verderop in het productproces gebruikt. De integratie van 
Ryton® PPS vorderde goed. De eerste fase van de nieuwe 
fluorpolymerenfabriek in China werd afgerond en de 
productie van FKM fluoro-elastomeren werd opgestart. 

Silica zette bevredigende resultaten neer, waarbij een 
algemene volumestijging werd geneutraliseerd doo 
ongustige nettoprjszettingseffecten. De aanhoudend 
groeiende vraag naar energie-efficiënte banden in Noord-
Amerika en Europa kon ruimschoots de volumeafname 
goedmaken in Azië, waar een vertraging in de automobiel-
sector, vooral in China, zich aftekent. De nieuwe 
hypermoderne fabriek in Polen, met een jaarlijkse capaciteit 
van 85 000 ton, werd in het tweede kwartaal opgestart en 
was in het derde kwartaal in kwailificatie om de Midden- en 
Oost-Europese bandenindustrie te bedienen vanaf het 
vierde kwartaal. 

Special Chem tekende een goede volumegroei op in 
mengsels van zeldzame aarde-oxides voor autokatalyse, 
fluorspecialiteiten en elektronische chemicaliën. Deze 
laatste profiteerde van de opvoering van de productie van 
H2O2 van elektronische kwaliteit in de fabrieksuitbreiding in 
de Verenigde Staten. De druk op prijzen werd 
gecompenseerd door operationele uitmuntendheids-
maatregelen. De verkoop van Solvay’s PCC activiteiten aan 
IMERYS is bijna voltooid. 

 

 

  

+4,4% +8,9%
+8,4%

+1,1%

712 +31 +63 +60 +7 874
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+4,9% +10%
+8,1% +0,54%

2 041 +100 +205 +165 +11 2 522

Perimeter9Mdn
2014

Volume
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Prijs 9Mdn
2015

ADVANCED MATERIALS 

 Nogmaals een nieuw REBITDA record met € 236 mln in het 3de kwartaal, een stijging van 26% 
vergeleken met vorig jaar en 10% vergeleken met vorig kwartaal;  

 Gedreven door sterke volumegroei in innovatieve producten, voornamelijk in Specialty 
Polymers  

Evolutie netto-omzet Kw3 (in € mln) Evolutie netto-omzet 9Mdn (in € mln) 
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(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

% joj 
9mdn 
2015 

9mdn ytd 
2014 

% joj 

Netto-omzet 806 743 +8,5% 2 313 2 184 +5,9%

Soda Ash & Derivatives 403 352 +15% 1 172 1 019 +15% 

Peroxides 152 135 +13% 422 380 +11% 

Acetow 138 153 -9,9% 395 483 -18% 

Emerging Biochemicals 112 103 +9,5% 325 303 +7,3% 

REBITDA 211 194 +9,0% 591 534 +11%

REBITDA marge 26% 26% 12bp 26% 24% 113bp 
 

 

 

 

 
 
 

Resultaten van het 3de kwartaal van 2015 

De netto-omzet bereikte € 806 mln, een stijging van 9% 
vergeleken met vorig jaar en een stijging van 7% vergeleken 
met het tweede kwartaal van dit jaar. Gunstige wisselkoers-
ontwikkelingen van 2% en prijsstijgingen van 4% 
compenseerden ruimschoots de lagere volumes die het 
gevolg waren van de aanhoudende voorraadafbouw in de 
acetaat-cellulosefiltermarkt. Volumes verbeterden echter ten 
opzichte van het lage punt in de eerste helft van het jaar.  

De REBITDA bedroeg € 211 mln, een toename van 9% 
tegenover hetzelfde kwartaal in 2014 en 14% tegenover het 
vorige kwartaal, dankzij de positieve gevolgen van de 
nettoprijszetting in Soda Ash & Derivatives en in Peroxides 
tegenover 2014. Gunstige wisselkoersschommelingen en 
lagere vaste kosten maakten de negatieve gevolgen van de 
volumemix goed.  

De resultaten van Soda Ash & Derivatives groeiden 
vergeleken met vorig jaar, ondersteund door duidelijk 
hogere prijzen dan in 2014. Volumeontwikkelingen 
stagneerden over het algemeen, omdat de groei van 
natriumcarbonaat in Europa en de overzeese markt, en de 
hogere omzet van bicarbonaat, de lagere omzet van 
natriumcarbonaat in Noord-Amerika neutraliseerden. De 
toegenomen commerciële druk van de Chinese exporteurs 
op de overzeese markt in Zuid-Oost-Azië had een beperkte 
impact op Solvay’s omzet in de regio. De bicarbonaatomzet 
steeg dankzij het groeiende succes van Solvay's BICAR® 
toepassingen. De nieuwe bicarbonaatfabriek in Thailand 
werd in september geopend. Ze is geleidelijk de productie 
aan het opschroeven en is in kwalificatie.  

Peroxides profiteerden van een verbeterde nettoprijszetting 
met een stijging van de gemiddelde verkoopprijzen ten 
opzichte van vorig jaar en een daling van de energieprijzen. 
Verkoopvolumes waren over het algemeen stabiel, doordat 
iets zwakkere volumes in de Noord-Amerikaanse 
traditionele houtpulpmarkt gecompenseerd werden door een 
hogere doorvoer in Solvay's HPPO megafabrieken die 
blijven produceren aan een hoge capaciteit.  

De resultaten van Acetow werden nog steeds gedrukt door 
de achteruitgang van de acetaat-cellulosefiltermarkt, maar 
vertoonden een aanzienlijke verbetering tegenover het 
vorige tweede kwartaal. Hoewel de jaarlijkse daling van de 
volumes afnam ten opzichte van het voorgaande kwartaal, 
blijft de huidige markt gekenmerkt door een voorraad-
afbouw, ondanks de productie-aanpassingen van de 
industrie. De prijszettingseffecten waren netto positief, 
voornamelijk als gevolg van de de impact van wisselkoersen 
op transactie, namelijk bij de Braziliaanse real en de 
Russische roebel. De vaste kosten daalden als gevolg van 
uitmuntendheidsmaatregelen die eerder in het jaar 
uitgevoerd werden.  

De resultaten van Emerging Biochemicals haalden ook 
voordeel uit gunstige wisselkoersen. De nettoprijszetting 
verbeterde door ethyleenprijzen die daalden nadat het tekort 
in Zuidoost-Azië oploste, en werd bovendien ondersteund 
door wisselkoersen. Epicerol® volumes en nettoprijszetting 
waren stabiel, ondanks de moeilijke marktomstandigheden 
in de regio.  

+2,3% +2,5% +3,5%
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PERFORMANCE CHEMICALS 
 3de kwartaal REBITDA van € 211 mln, een stijging van 9% vergeleken met vorig jaar, dankzij 

een aangehouden hogere nettoprijszetting in Peroxides en vooral in Soda Ash & Derivatives; 

 Grotendeels positieve wisselkoersontwikkelingen en lagere vaste kosten in Acetow en 
Emerging Biochemicals, waarbij uitmuntendheidsprogramma's het negatieve volume-impact ten 
opzichte van vorig jaar in Acetow compenseerden. 



Evolutie netto-omzet Kw3 (in € mln) Evolutie netto-omzet 9Mdn (in € mln) 
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(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

% joj 
9mdn 
2015 

9mdn ytd 
2014 

% joj 

Netto-omzet 377 394 -4,5% 1 158 1 291 -10%

Polyamide 368 382 -3,6% 1 126 1 180 -4,6% 

Chlorovinyls 9 13 -30% 32 110 -71% 

REBITDA 44 21 n.m. 119 96 +24%

REBITDA marge 12% 5,2% 656bp 10% 7,5% 283bp 
 

 

 

 

 
 
 

Resultaten van het 3de kwartaal van 2015 

De netto-omzet daalde -4% tot € 377 mln en 
verminderde -5% tegenover het tweede kwartaal. Dit kwam 
vooral door -4% lagere prijzen en een impact van -2% van 
de wisselkoersconversie gerelateerd aan Fibras, Solvay’s 
polyamidegarenactiviteit in Brazilië. De volumes stegen 1%.  

De REBITDA bedroeg € 44 mln, meer dan een 
verdubbeling ten opzichte van de € 21 mln in het derde 
kwartaal van 2014 en grotendeels in lijn met de resultaten in 
het tweede kwartaal van dit jaar. De nettoprijszetting 
verbeterde sterk, terwijl het nettovolume en mix effect 
neutraal waren. De RusVinyl joint venture waarin Solvay 
een aandeel heeft, leverde een goede bijdrage. 

De operationele resultaten van Polyamide groeiden sterk 
vergeleken met het tweede kwartaal van 2014. De 
nettoprijszetting was positief, omdat de GBU deels het 
voordeel van de lagere grondstofprijzen kon behouden.  

Polyamide & Intermediates tekende een solide volumegroei 
op voor PA 6.6 polymeren. De verkoop van adipinezuur 
werd gedrukt door een overaanbod op de markt. Bij 
Engineering Plastics werd de volumegroei verderop in het 
productieproces in Europa gecompenseerd door een 
vertraging in Azië en Zuid-Amerika. Fibras bleef lijden onder 
slechte economische omstandigheden in zijn Braziliaanse 
thuismarkt, maar profiteerde van een lagere kostenbasis na 
uitvoering van operationele uitmuntendheidsprogramma's.  

Chlorovinyls profiteerde van de toegenomen nettowinst-
bijdrage van RusVinyl, Solvay's pvc-joint venture in 
Rusland. Dit was het resultaat van gunstige markt-
omstandigheden in de Russische binnenlandse markt die 
dure import vervangt. De stijging had ook te maken met een 
gemakkelijke vergelijking ten opzichte van vorig jaar toen de 

fabriek opstartte en de gerelateerde opstartkosten op zich 
nam.  

Sinds 1 juli maken de Europese chlorovinylactiviteiten deel 
uit van de INOVYN joint venture met INEOS. Solvay zal 
binnnen drie jaar uit deze joint venture stappen aan een 
vergoeding die afhankelijk is van het bereiken van bepaalde 
prestatiedoelstellingen. De bijdrage aan Solvay’s winst zal 
beperkt zijn tot de waardering aan marketwaarde van de 
uitstapwaarde. Er werd geen beduidend effect geregistreerd 
in het derde kwartaal. 

De beëindigde bedrijfsactiviteiten omvatten nu enkel 
Indupa, de Zuid-Amerikaanse chlorovinylactivititeiten. De 
resultaten van Indupa bleven onderhevig aan de moeilijke 
marktomstandigheden in zijn thuismarkt, en een netto 
verlies van € -3 mln werd geboekt. 
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FUNCTIONAL POLYMERS 

 3de kwartaal REBITDA bedroeg € 44 mln, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar en in lijn 
met het tweede kwartaal, vooral gelinkt aan sterkere nettoprijszetting in Polyamide;  

 Gunstige marktomstandigheden voor RusVinyl JV leidden tot hogere REBITDA bijdrage. 

Evolutie netto-omzet Kw3 (in € mln) Evolutie netto-omzet 9Mdn (in € mln) 

 



 

29/30/2015       Kw3 & 9Mdn 2015 Financieel verslag       12/28 

 
 

(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

% joj 
9mdn 
2015 

9mdn ytd 
2014 

% joj 

REBITDA -66 -50 -32% -129 -116 -11%
 
 
Resultaten van het 3de kwartaal van 2015 

De netto REBITDA-kosten stegen tot  € -66 mln,  € -16 mln 
meer dan het tweede kwartaal van 2014.  

Energy Services liet een REBITDA verlies zien, ten 
gevolge van een eenmalige waardevermindering van  
€ -7 mln op uitstaande CO2 emissierechten in Brazilië, die in 
de toekomst waarschijnlijk niet gemonetariseerd kunnen 
worden. De bijdrage van energie- en CO2 beheerdiensten 
was lager op jaarbasis doordat de arbitragemogelijkheden, 
waar de GBU in 2014 van geprofiteerde, zich niet herhaald 
hebben. 

Other Corporate & Business Services noteerde een 
REBITDA verlies van  € -58 mln REBITDA,  € -3 mln meer 
dan vorig jaar. Dit weerspiegelt de negatieve impact van 
wisselkoersschommelingen en inflatie die door 
kostenverminderingen kon gecompenseerd worden. 

 

 

CORPORATE & BUSINESS SERVICES 

 3de kwartaal REBITDA bedroeg  € -66 mln, € -16 mln meer dan in 2014 vooral door ongusntige 
wisselkoerseffecten en een eenmalige waardevermindering op CO2 emissierechten. 
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BIJKOMENDE GEGEVENS 
FACTOREN DIE HET NETTORESULTAAT BEÏNVLOEDEN 
Solvay heeft een aantal uitzonderlijke elementen geboekt die de vergelijking van de onderliggende prestatie van de Groep 
moeilijk maakt. Nettoresultaten die deze uitzonderlijke elementen uitsluiten zijn verondersteld een volledigere en 
vergelijkbaardere indicatie te geven van Solvay’s ware resultaat over de referentieperiodes. 
 
Nettoresultaat     

(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

% joj 
9Mdn 
2015 

9Mdn 
2014 

% joj 

Aandeel van Solvay in het 
nettoresultaat IFRS 

103 115 -10% 368 -110 n.m. 

Rhodia PPA (na belastingen) 18 18 -1,1% 54 58 -6,8% 
Aandeel van Solvay in het 
nettoresultaat aangepast 

121 133 -9,0% 422 -53 n.m.

Niet-recurrente elementen 61 30 n.m. 126 106 +18% 
Impacten aangaande fusies en 
overnames (Chemlogics, Flux, 
Ryton) 

14 10 +33% 43 34 +26% 

Netto financiële lasten (bv. 
wijzigingen disconteringsvoet, 
impacten schuldbeheer) 

- 6 n.m. 10 50 -81% 

Aanpassing RusVinyl - - n.m. 20 - n.m. 
Pharma (betreffende beëindigde 
bedrijfsactiviteiten) 

4 6 -39% 8 507 n.m.

Belastingen op bijzondere posten -24 -5 n.m. -8 -47 +84%

Minderheidsbelangen  -1 -1 +30% -7 -48 +85% 
Aandeel van Solvay in het 
aangepaste nettoresultaat, met 
uitzondering van bijzondere 
posten 

176 180 -2,4% 614 549 +12%
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GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE 
VERSLAGGEVING (BEPERKT NAGEZIEN)  

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (IFRS) van het 3de kwartaal 
 
  Aangepast IFRS 

(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

Omzet 2 827 2 688 2 827 2 688

Andere inkomsten 113 103 113 103

Netto-omzet 2 714 2 585 2 714 2 585

Kostprijs van de omzet -2 098 -2 037 -2 098 -2 037

Brutowinst 730 651 730 651

Commerciële & administratieve kosten -326 -303 -326 -303

Kosten van Onderzoek & Innovatie -67 -62 -67 -62

Overige operationele opbrengsten & kosten -12 6 -39 -22
Winst/verlies (-) van joint ventures & geassocieerde 
deelnemingen, opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 

-21 -8 -21 -8

Niet-recurrente elementen -61 -30 -61 -30

EBIT 242 254 215 226

Lasten als gevolg van leningen -25 -30 -25 -30

Renteopbrengsten uit leningen & korte termijnbeleggingen 2 3 2 3

Overige financieringsopbrengsten & -kosten -8 -2 -8 -2

Disconteringskosten van de voorzieningen -18 -38 -18 -38

Resultaat vóór belastingen 194 186 167 158

Belastingen op resultaat -58 -68 -49 -58

Winst/verlies (-) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 136 118 118 100

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten -3 23 -3 23

Nettoresultaat 133 141 115 123

Minderheidsbelangen -12 -8 -12 -8

Aandeel van Solvay in het nettoresultaat 121 133 103 115

        
Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
(in €) 

1,49 1,35 1,27 1,13

Gewone winst per aandeel (in €) 1,46 1,60 1,24 1,38
Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten (in €) 

1,47 1,34 1,26 1,12

Verwaterde winst per aandeel (in €) 1,44 1,58 1,23 1,37
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening (IFRS) van de 1ste 9 maanden van het jaar 
 
  Aangepast IFRS 

(in € mln) 
9Mdn 
2015 

9Mdn 
2014 

9Mdn 
2015 

9Mdn 
2014 

Omzet 8 374 7 935 8 374 7 935

Andere inkomsten 338 296 338 296

Netto-omzet 8 036 7 639 8 036 7 639

Kostprijs van de omzet -6 241 -6 011 -6 241 -6 011

Brutowinst 2 133 1 924 2 133 1 924

Commerciële & administratieve kosten -985 -889 -985 -889

Kosten van Onderzoek & Innovatie -204 -181 -204 -181

Overige operationele opbrengsten & kosten 8 16 -74 -66
Winst/verlies (-) van joint ventures & geassocieerde 
deelnemingen, opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 

-8 9 -8 9

Niet-recurrente elementen -126 -106 -126 -106

EBIT 819 773 737 691

Lasten als gevolg van leningen -81 -121 -81 -121

Renteopbrengsten uit leningen & korte termijnbeleggingen 7 33 7 33

Overige financieringsopbrengsten & -kosten -27 -28 -27 -28

Disconteringskosten van de voorzieningen -66 -124 -66 -124

Resultaat vóór belastingen 652 533 570 451

Belastingen op resultaat -232 -175 -204 -148

Winst/verlies (-) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 420 358 366 302

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 50 -427 50 -429

Nettoresultaat 470 -69 416 -127

Minderheidsbelangen -48 16 -48 16

Aandeel van Solvay in het nettoresultaat 422 -53 368 -110

        
Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
(in €) 

4,63 3,96 3,98 3,29

Gewone winst per aandeel (in €) 5,07 -0,63 4,43 -1,32
Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten (in €) 

4,59 3,93 3,95 3,26

Verwaterde winst per aandeel (in €) 5,02 -0,63 4,39 -1,31
 
  



 

29/30/2015       Kw3 & 9Mdn 2015 Financieel verslag       16/28 

Aansluiting tussen IFRS en aangepaste gegevens 
 

(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

9Mdn 
2015 

9Mdn 
2014 

EBIT (IFRS) 215 226 737 691

Niet-recurrente elementen 61 30 126 106

Afschrijvingen betreffende PPA Rhodia 27 27 82 82

IFRS afschrijvingen (recurrent) zonder PPA Rhodia 183 163 534 473
Aanpassingen van voorraden van Chemlogics en Ryton 
aan reële waarde (PPA) + personeelsbehoudplan van 
Chemlogics 

3 2 9 9

Aanpassingen Rusvinyl (volgens de 
vermogensmutatiemethode) 

34 8 39 7

REBITDA (door het management opgevolgde 
prestatie-indicator)  

524 458 1 526 1 369

 

De netto aanpassing van het kwartaal in verband met Rusvinyl geeft de financiële impact weer van interest op schuld en 
wisselkoersschommelingen met een gezamenlijke impact van € (34) mln op de waarde van het eigen vermogen. 

De netto aanpassing van de 9 maanden in verband met Rusvinyl geeft de financiële impact weer van interest op schuld en 
wisselkoersschommelingen, en de aanpassing van € (20) mln opgenomen in het eerste kwartaal van 2015 ter herziening van de 
realiseerbare waarde van de investering, met een gecombineerde impact van € (39) mln op het eigen vermogen. 

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (IFRS) 
 

(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

9Mdn 
2015 

9Mdn 
2014 

Nettoresultaat 115 123 416 -127
Andere elementen van het totaalresultaat (other 
comprehensive income) 

      

Elementen die geherklasseerd kunnen worden       

Hyperinflatie 7 2 21 -14
Winsten & verliezen op herwaarderingen van financiële 
activa beschikbaar voor verkoop 

2 1 4 -

Winsten & verliezen op afdekkingsinstrumenten in een 
kasstroomafdekking 

-28 -37 -22 -39

Wisselkoersverschillen -168 233 103 270

Elementen die niet geherklasseerd kunnen worden       
Actuariële winsten/verliezen van toegezegde-
bijdragenregelingen 

87 -182 285 -331

Winstbelasting met betrekking tot de andere 
elementen van het totaalresultaat 

25 19 -19 48

Andere elementen van het totaalresultaat na aftrek van 
de daarmee verband houdende winstbelastingen  

-76 37 372 -65

Totaalresultaat 39 160 788 -191

toegekend aan Solvay 36 144 728 -191

toegekend aan minderheidsbelangen 3 16 60 -
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Geconsolideerd overzicht van de financiële positie (IFRS) 
 
(in € mln) 30/09/2015 31/12/2014

Vaste activa 11 985 11 529

Immateriële activa 1 480 1 543

Goodwill 3 201 3 151

Materiële vaste activa 5 623 5 386

Financiële activa beschikbaar voor verkoop 42 43
Investeringen in joint ventures & geassocieerde deelnemingen, opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode 

363 380

Overige deelnemingen 84 121

Uitgestelde belastingvorderingen 710 710

Leningen & andere activa op lange termijn 482 194

Vlottende activa 5 309 6 365

Voorraden 1 521 1 420

Handelsvorderingen 1 575 1 418

Fiscale vorderingen 69 52

Te ontvangen dividenden - 1

Overige vlottende vorderingen – Financiële instrumenten 89 309

Overige vlottende vorderingen – Andere 632 500

Geldmiddelen & kasequivalenten 1 132 1 251

Activa aangehouden voor verkoop  291 1 414

TOTAAL VAN DE ACTIVA 17 294 17 894

Totaal eigen vermogen 7 227 6 778

Aandelenkapitaal 1 271 1 271

Reserves 5 686 5 293

Minderheidsbelangen 271 214

Langlopende verplichtingen 5 518 6 088

Voorzieningen op lange termijn: personeelsbeloningen 2 871 3 166

Overige voorzieningen op lange termijn 810 854

Uitgestelde belastingverplichtingen 368 378

Financiële schulden op lange termijn 1 243 1 485

Overige verplichtingen op lange termijn 227 204

Kortlopende verplichtingen 4 549 5 029

Overige voorzieningen op korte termijn 347 308

Financiële schulden op korte termijn 1 451 853

Handelsschulden 1 354 1 461

Fiscale schulden 173 355

Uit te keren dividenden 3 114

Overige verplichtingen op korte termijn 933 776

Passiva i.v.m. deelnemingen beschikbaar voor verkoop 287 1 162

TOTAAL VAN DE PASSIVA 17 294 17 894

 

  



 

29/30/2015       Kw3 & 9Mdn 2015 Financieel verslag       18/28 

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (IFRS) 
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Saldo per 31/12/2013 1 271 18 -132 1 194 5 987 -770 -5 6 -493 5 804 378 7 453

Winst van de periode - - - - -110 - - - - -110 -16 -127

Andere elementen van 
het totaalresultaat 

- - - - -10 251 - -35 -288 -81 17 -65

Totaalresultaat - - - - -120 251 - -35 -288 -191 - -191

Kosten van 
aandelenopties 

- - - - 8 - - - - 8 - 8

Dividenden - - - - -157 - - - - -157 -3 -160

Dividenden op hybride 
obligaties 

- - - - -15 - - - - -15 - -15

Vervreemding / 
verwerving (-) van eigen 
aandelen 

- - -8 - - - - - - -8 - -8

Toename/afname via 
wijzigingen in deelneming 
zonder verlies van 
zeggenschap 

- - - - -10 - - - - -10 -51 -62

Saldo per 30/09/2014 1 271 18 -140 1 194 5 693 -519 -5 -29 -781 5 431 323 7 025

             

Saldo per 31/12/2014 1 271 18 -171 1 194 5 753 -527 -4 -43 -926 5 293 214 6 778

Winst van de periode -    265     265 36 301

Andere elementen van 
het totaalresultaat 

- - - - 13 252 2 4 155 426 22 448

Totaalresultaat - - - - 278 252 2 4 155 691 57 749

Kosten van 
aandelenopties 

- - - - 5 - - - - 5 - 5

Dividenden - - - - -172 - - - - -172 -6 -178

Dividenden op hybride 
obligaties 

- - - - -29 - - - - -29 - -29

Vervreemding / 
verwerving (-) van eigen 
aandelen 

- - 6 - - - - - - 6 - 6

Toename/afname via 
wijzigingen in deelneming 
zonder verlies van 
zeggenschap 

- - - - - - - - - - 6 6

Saldo per 30/06/2015 1 271 18 -166 1 194 5 834 -275 -2 -39 -771 5 793 272 7 336

Winst van de periode -    103     103 12 115

Andere elementen van 
het totaalresultaat 

- - - - 7 -159 2 -21 104 -67 -9 -76

Totaalresultaat - - - - 110 -159 2 -21 104 36 3 39

Kosten van 
aandelenopties 

- - - - 3 - - - - 3 - 3

Dividenden - - - - 1 - - - - 1 -1 -

Vervreemding / 
verwerving (-) van eigen 
aandelen 

- - -65 - - - - - - -65 - -65

Toename/afname via 
wijzigingen in deelneming 
zonder verlies van 
zeggenschap 

- - - - -114 1 - -1 32 -83 -4 -87

Saldo per 30/09/2015 1 271 18 -231 1 194 5 834 -434 - -61 -635 5 686 271 7 227
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (IFRS) 
 

(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

9Mdn 
2015 

9Mdn 
2014 

Nettoresultaat 115 123 416 -127
Afschrijvingen & bijzondere waardevermindering van 
activa 

210 204 682 1 098

Winst/verlies (-) van joint ventures & geassocieerde 
deelnemingen, opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode (-) 

21 8 8 -9

Netto financiële kosten & winst/verlies op financiële 
activa beschikbaar voor verkoop (-) 

77 76 195 270

Winstbelastingen (-) 45 78 240 199

Wijziging in het werkkapitaal 18 -29 -489 -374

Wijziging in de voorzieningen -58 -60 -150 -154
Ontvangen dividenden van geassocieerde 
deelnemingen & joint ventures verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode 

5 6 14 13

Betaalde belastingen -49 -41 -196 -158

Andere 36 -2 27 -5

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten  420 362 746 753

Verwerving (-) van dochterondernemingen -21 -34 -47 -91

Verwerving (-) van deelnemingen - Andere 6 -16 -12 -91
Leningen aan geassocieerde deelnemingen & niet-
geconsolideerde dochterondernemingen 

-7 2 -5 10

Vervreemding (+) van deelnemingen - Andere  43 -11 -195 -

Verwerving (-) van materiële vaste activa -212 -223 -676 -591

Verwerving (-) van immateriële activa -19 -15 -57 -41
Vervreemding (+) van materiele vaste & immateriële 
activa 

7 6 23 13

Opbrengsten uit deelnemingen beschikbaar voor 
verkoop 

- - - -

Wijziging in financiële vaste activa -9 -8 -25 -19

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -212 -299 -994 -810

Verwerving (-) / vervreemding (+) van eigen aandelen -65 -13 -59 -8

Nieuwe leningen 40 13 964 581

Terugbetaling van leningen -24 -236 -600 -1 556

Wijzigingen in de overige vlottende financiële activa -45 28 231 491
Nettokasstroom van kosten verbonden aan leningen & 
rente uit leningen & termijnbeleggingen 

-26 -13 -143 -224

Betaalde dividenden -7 -3 -289 -270

Dividenden op hybride obligaties - - -29 -15

Andere  -3 -41 -31 -1

Kasstromen uit financieringsactiviteiten -130 -264 44 -1 002

Nettowijziging in de geldmiddelen 78 -201 -204 -1 059

Wisselkoerswijzigingen 18 7 64 4

Geldmiddelen op aanvag van de periode 1 040 1 111 1 275 1 972

Geldmiddelen bij het einde van de periode1 1 136 917 1 136 917

        

(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

9Mdn 
2015 

9Mdn 
2014 

Vrije Kasstroom 188 122 11 114

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 181 116 22 32

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 7 6 -11 82
1 Inclusief geldmiddelen opgenomen in activa aangehouden voor verkoop (€ 4 mln op het einde van de 3de kwartaal 
van 2015).  
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Overzicht kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (IFRS) 
 

(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

9Mdn 
2015 

9Mdn 
2014 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten  14 39 49 172

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -8 -33 -60 -90

Kasstromen uit financieringsactiviteiten -2 -3 -26 -14

Nettowijziging in de geldmiddelen 4 3 -37 68
 

Bijkomende commentaren op het kasstroomoverzicht van het 3de kwartaal  

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 420 mln vergeleken met € 362 mln vorig jaar. Behalve een nettowinst van 
€ 115 mln omvat deze: 

 Afschrijvingen en niet-contante waardeverminderingen ter waarde van € 210 mln;  

 Wijzigingen in bedrijfskapitaal ter waarde van € 18 mln, waarvan industrieel bedrijfskapitaal uit voortgezette activiteiten voor 
een bedrag van € -46 mln. 

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € -212 mln en omvatte € mlnkapitaaluitgaven van € -231 mln, met inbegrip 
van  € -7 mln uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. 

De vrije kasstroom bedroeg € 188 mln en omvatte onder meer een kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € 7 mln. 

Bijkomende commentaren op het kasstroomoverzicht van de 1ste 9 maanden van het jaar  

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 746 mln vergeleken met € 753 mln vorig jaar. Behalve een nettowinst van 
€ 416 mln omvat deze: 

 Afschrijvingen en niet-contante waardeverminderingen ter waarde van € 682 mln;  

 Wijzigingen in bedrijfskapitaal ter waarde van  € -489 mln, waarvan industrieel bedrijfskapitaal uit voortgezette activiteiten 
voor een bedrag van  € -334 mln. 

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg  € -994 mln en omvatte de contante belastingbetaling uit de afstoting van Eco 
Services voor een bedrag van  € -232 mln en kapitaaluitgaven van  € -733 mln, met inbegrip van  € -60 mln uit beëindigde 
bedrijfsactiviteiten. 

De vrije kasstroom bedroeg € 11 mln en omvatte een kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van  € --11 mln. 
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TOELICHTING BIJ DE IFRS-REKENINGEN 

1. Algemene informatie 

Solvay is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, die genoteerd is op NYSE Euronext Brussel en NYSE Euronext 
Parijs.  

Het vrijgeven van dit beknopte geconsolideerde financiële verslag is op 28 oktober 2015 door de raad van bestuur 
goedgekeurd. 

Op 15 april 2015 heeft Solvay de overname afgerond van de alkoxylatiefabriek van ERCA Emery Surfactant B.V., gezamenlijk 
eigendom van Oleochemicals en ERCA Group in het geïntegreerde industriegebied Moerdijk in Nederland. Dit sluit aan bij de 
strategie van Solvay om zijn duurzame, grootschallige surfactanten-activiteiten wereldwijd te versterken. 

Op 9 juni 2015 hebben Solvay en INEOS de definitieve goedkeuring gekregen van de Europese Commissie om hun 50:50 
chloorvinyl joint venture, INOVYN, op te richten. Deze beslissing komt na de goedkeuring van de Commissie voor de overname 
door International Chemical Investors Group (ICIG) van de ondernemingen die door INEOS als remedie dienden te worden 
verkocht.  

Op 1 juli 2015 maakten Solvay en INEOS de lancering bekend van hun joint venture INOVYN. Dit verklaart de daling van de 
activa aangehouden voor verkoop, en passiva i.v.m. activa aangehouden voor verkoop in het overzicht van de financiële positie.  

De definitieve voorwaarden van de joint venture-overeenkomst zijn niet wezenlijk veranderd vergeleken met de voorwaarden 
die in juni vorig jaar werden aangekondigd. Bij de totstandkoming van de joint venture heeft Solvay een contante vooruitbetaling 
van € 150 mln ontvangen, behoudens gebruikelijke aanpassingen zoals het feitelijke niveau van het werkkapitaal. Bovenop de 
bijdrage van de volledige Europese chloorvinylactiviteiten aan de joint venture, heeft Solvay ook passiva overgedragen met een 
geschatte waarde van € 260 mln. Na drie jaar zal Solvay uit INOVYN stappen en een verdere, resultaatgebonden betaling 
ontvangen waarvan de streefwaarde € 280 mln bedraagt, met een minimum van € 95 mln. Daarna zal INEOS de enige eigenaar 
van de onderneming zijn. 

Eveneens met ingang van 1 juli kocht Solvay het belang van 25% van BASF in de pvc-joint venture SolVin. Ingevolge daalde 
het eigen vermogen met € 84 mln. Bovendien zijn Solvay en INOVYN overeengekomen om basischemicaliën te blijven leveren 
aan de site van BASF in Antwerpen. 

Solvay heeft een definitieve overeenkomst met het Amerikaanse Cytec gesloten om 100% van zijn aandelenkapitaal te kopen 
tegen US$ 75,25 per aandeel in contanten. De totale contante vergoeding zal US$ 5,5 mld bedragen, wat overeenkomt met een 
bedrijfswaarde van US$ 6,4 mld. Dit stelt een veelvoud op de geschatte 2015 EBITDA voor van 14,7x, of van 11,7x indien 
rekening wordt gehouden met het synergiepotentieel van de transactie. De raden van bestuur van Cytec en Solvay hebben de 
transactie unaniem aanbevolen. De fusie is onderworpen aan de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden, met inbegrip van 
wettelijke goedkeuringen en de goedkeuring van de aandeelhouders van Cytec. 

Cytec bevindt zich onder de wereldspelers in composietmaterialen en in chemicaliën voor de mijnbouwindustrie en wordt door 
zijn klanten erkend voor zijn consistente innovatiecapaciteiten en voor zijn oplossingen met een sterke toegevoegde waarde. In 
de snelgroeiende sector van composietmaterialen, die tweederde van zijn omzet vertegenwoordigt, levert Cytec met name voor 
de primaire en secundaire structuren voor de luchtvaart. Het ontwikkelt eveneens nieuwe technologische toepassingen voor 
composieten in de automobielindustrie. Cytec is de wereldleider in op maat gemaakte formuleringen op basis van speciale 
chemicaliën die scheidingsprocessen in de mijnbouwindustrie verbeteren. 

Dankzij deze overname zal Solvay zijn schaal aanzienlijk vergroten en onmiddellijke toegang vinden tot klanten binnen de 
luchtvaart. In de automobielindustrie zal de sterke positie die Solvay al heeft met toonaangevende fabrikanten en met de 
voornaamste leveranciers, de groei van Cytec helpen versnellen. 

Bovendien zal Cytec het duurzaamheidsprofiel van Solvay aanzienlijk versterken aangezien zijn aanbod tegemoetkomt aan de 
uitdagingen van de planeet. Samen zullen Solvay en Cytec sterker staan in de vermindering van de CO2-uitstoot, dankzij 
oplossingen op basis van lichtgewichtmaterialen en met het aanpakken van de toenemende schaarste aan grondstoffen, 
dankzij efficiëntere en schonere mijnbouwtechnologieën. 

2. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

Solvay stelt elk kwartaal een geconsolideerd tussentijds financieel verslag op in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse 
financiële verslaggeving. Deze bevat niet alle informatie die vereist is voor de voorbereiding van de jaarrekening en dient samen 
gelezen te worden met de geconsolideerde financiële rekening van het jaar dat eindigde op 31 december 2014.  

Het geconsolideerd tussentijds financiële verslag voor de negen maanden eindigend op 30 september 2015 is opgesteld met 
toepassing van dezelfde regels voor financiële verslaggeving als die welke gehanteerd zijn bij de opstelling van de 
geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2014, behalve de invoering van IFRIC 21 Heffingen die 
geen wezenlijke impact heeft op de geconsolideerde rekeningen.  
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3. Informatie per segment 

Sedert 1 januari 2013 is Solvay georganiseerd in vijf operationele segmenten. 

 Advanced Formulations bedient de markten voor consumptiegoederen. Het groeiende productaanbod van dit segment is 
gericht op maatschappelijke megatrends: demografische groei, de toenemende koopkracht in de opkomende markten, het 
ontstaan van nieuwe consumptiegewoonten, en de vraag naar veiligere, duurzamere producten en oplossingen op basis van 
hernieuwbare materialen. 

 Advanced Materials biedt uiterst performante toepassingen voor de luchtvaart, hogesnelheidstreinen, gezondheid, 
energiezuinige autobanden, beperking van uitlaatgassen uit motorvoertuigen, smart devices en hybride autobatterijen. 

 Performance Chemicals is actief in volgroeide en veerkrachtige markten waarvan het succes is gestoeld op schaalgrootte, 
concurrentiekracht en kwaliteit van de dienstverlening. 

 Functional Polymers omvat de polyamide-activiteit die de bouwsector, infrastructuurwerken, de auto-industrie, de 
elektriciteits- en elektronicamarkt en verscheidene markten voor consumptiegoederen bedient. 

 Corporate & Business Services omvat de GBU (Global Business Unit) Energy Services en bedrijfsfuncties zoals Business 
Services en het Onderzoeks- en Innovatiecentrum. De missie van Energy Services is de optimalisering van het energie-
verbruik en de vermindering van de uitstoot van de Groep.   
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(in € mln) 
Kw3 
2015 

Kw3 
2014 

9Mdn 
2015 

9Mdn 
2014 

Netto-omzet 2 714 2 585 8 036 7 639

Advanced Formulations 655 735 2 038 2 122

Advanced Materials 874 712 2 522 2 041

Performance Chemicals 806 743 2 313 2 184

Functional Polymers 377 394 1 158 1 291

Corporate & Business Services 3 1 5 -

        

REBITDA 524 458 1 526 1 369

Advanced Formulations 98 107 294 317

Advanced Materials 236 187 651 538

Performance Chemicals 211 194 591 534

Functional Polymers 44 21 119 96

Corporate & Business Services -66 -50 -129 -116

        

IFRS afschrijvingen (recurrent) zonder PPA Rhodia -183 -163 -534 -473
Aanpassingen van voorraden van Chemlogics en Ryton 
aan reële waarde (PPA) + personeelsbehoudplan van 
Chemlogics 

-3 -2 -9 -9

Aanpassingen Rusvinyl (volgens de 
vermogensmutatiemethode) 

-34 -8 -39 -7

Afschrijvingen betreffende PPA Rhodia -27 -27 -82 -82

Niet-recurrente elementen -61 -30 -126 -106

EBIT 215 226 737 691

Netto financiële lasten -48 -68 -167 -240

Resultaat vóór belastingen 167 158 570 451

Belastingen op resultaat -49 -58 -204 -148

Winst/verlies (-) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 118 100 366 302

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten -3 23 50 -429

Nettoresultaat 115 123 416 -127
 

4. Betalingen gebaseerd op aandelen 

Op 25 februari 2015 heeft de raad van bestuur van Solvay nv besloten twee lange-termijn incentive-plannen toe te kennen aan 
een deel van de hogere kaderleden:  

 Een aandelenoptieplan (Stock Option), die de verwerving van aandelen in Solvay mogelijk maakt; en 

 Een plan voor zogenaamde Performance Share Units (PSU's), waarmee begunstigden geldmiddelen kunnen verkrijgen op 
basis van de aandelenkoers van Solvay. 

a) Aandelenoptieplan 

De bijzonderheden van het plan voor aandelenoptie zijn als volgt: 
 
Aandelenoptieplan   

Aantal aandelenopties 328 106 

Datum van toekenning 25/03/2015 

Datum van verwerving 01/01/2019 

Wachtperiode 25/03/2015 tot 31/12/2018 

Uitoefenprijs (in €) 122 

Uitoefenperiode 01/01/2019 tot 24/02/2023 
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Dit is een op aandelen gebaseerd plan dat in eigen-vermogensinstrumenten wordt afgewikkeld. Per 
30 september 2015 had dit een impact op de winst- en verliesrekening en het overzicht van de financiële positie 
van € 1 mln. 

b) Plan voor Performance Share Units 

De bijzonderheden van het plan voor Performance Share Units zijn als volgt: 
 
Performance share units   

Aantal PSU's (Performance Share Unit) 173 261 

Datum van toekenning 25/03/2015 

Datum van verwerving 01/01/2018 

Wachtperiode 31/3/2015 tot 31/12/2017 

Prestatievoorwaarden Voir Farah 
Bekrachtiging van de 
prestatievoorwaarden 

Door de Raad van Bestuur, onderworpen aan bevestiging door de 
Comissaris 

 

Het Performance Share Units plan is een op aandelen gebaseerd plan dat in geldmiddelen wordt afgewikkeld. Per 
30 september 2015 had dit een impact op de winst- en verliesrekening en het overzicht van de financiële positie 
van € 5 mln. 

5. Financiële Instrumenten 

a) Waarderingsregels 

In vergelijking met 31 december 2014 is er niets veranderd aan de waarderingsregels. 

b) Reële waarde van financiële instrumenten gewaardeerd tegen hun geamortiseerde kostprijs 

Voor alle financiële instrumenten die in het overzicht van Solvay's financiële positie niet tegen de reële waarde gewaardeerd 
zijn, geldt dat hun reële waarde per 30 september 2015 niet wezenlijk afwijkt van die welke gepubliceerd is in Toelichting 37 van 
de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2014. 

c) Financiële instrumenten gewaardeerd tegen hun reële waarde 

In verband met de verwerving van Cytec sloot Solvay een wisselkoersafdekkingscontract af, teneinde een deel van de US dollar 
verwervingskost af te dekken tegen de euro. Contractueel is er geen afwikkeling in het geval de verwerving van Cytec niet 
mocht doorgaan. Op 30 september 2015 bedraagt de reële waarde van het instrument € (51) mln , waarvan € (18) mln is 
opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat. Het verschil van € 33 mln vertegenwoordigt de premie aangaande de 
onzekerheid van de afwikkeling, en is opgenomen in het financieel resultaat. In samenhang met het feit dat het management de 
transactie als zeer waarschijnlijk beschouwt, heeft de waarschijnlijkheid van de transactie, een niveau 3 input, een onwezenlijke 
impact op de reële waarde van het afdekkingsinstrument, dat voor het overige is gebaseerd op niveau 2 inputs.  

Solvay’s verkoop van INOVYN tegen de ontvangst van een bijkomende op performantie gebaseerde betaling kwalificeert als 
een afgeleid financieel instrument, waarvan de reële waarde op 30 september 2015 € 244 mln bedraagt. Deze reële waarde is 
voornamelijk gebaseerd op basis van niveau 3 inputs, met name veelvouden van REBITDA, waarbij de verwachte verkoopprijs 
wordt vergeleken met de reële waarde van 50% van het eigen vermogen van INOVYN, aangehouden door Solvay. 
Toekomstige wijzigingen van de schattingen van REBITDA veelvouden zullen de reële waarde van het afgeleid financieel 
instrument beïnvloeden.  

Voor  andere financiële instrumenten die in Solvay's overzicht van de financiële positie tegen de reële waarde gewaardeerd zijn, 
geldt dat hun reële waarde per 30 september 2015 niet wezenlijk afwijkt van die welke gepubliceerd is in Toelichting 37 van de 
geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2014. 

In de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2015 waren er geen herclassificaties tussen reële 
waardeniveaus, noch belangrijke wijzigingen in de reële waarde van financiële activa en passiva gewaardeerd op basis van 
niveau 3, behalve zoals hierboven vermeld. 

6. Gebeurtenissen na de verslagperiode 

7. Verklaringen van verantwoordelijke personen 

Jean-Pierre Clamadieu, Chief Executive Officer, en Karim Hajjar, Chief Financial Officer, van de Solvay Groep, verklaren dat, 
naar hun beste weten: 
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a) De verkorte financiële informatie, opgesteld overeenkomstig IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard 
door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van de activa en passiva, financiële situatie en resultaten van de Solvay 
Group; 

b) Het verslag een getrouw beeld geeft van relevante gebeurtenissen tijdens de eerste negen maanden van 2015 en hun 
impact op de verkorte financiële informatie; 

c) De belangrijkste risico's en onzekerheden overeenstemmen met de beoordeling in het onderdeel “Risicobeheer” van het 
jaarverslag van Solvay voor 2014, rekening houdend met de huidige economische en financiële omstandigheden. 

8. Verslag inzake het beperkt nazicht van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie 
voor de negen maanden eindigend op 30 september 2015 

Aan de raad van bestuur 

In het kader van ons mandaat van commissaris, brengen wij u verslag uit over de geconsolideerde tussentijdse financiële 
informatie. Deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie omvat het geconsolideerde overzicht van de financiële 
positie op 30 september 2015, de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van het 
totaalresultaat, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht voor 
de negen maanden eindigend op die datum, alsmede selectieve toelichtingen 1 tot 7.  

Verslag over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie 

Wij hebben het beperkt nazicht uitgevoerd van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Solvay NV (“de 
vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de groep”), opgesteld in overeenstemming met de International 
Financial Reporting Standard IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie.  

De totale activa in de geconsolideerde staat van financiële positie bedragen € 17 294 mln en de geconsolideerde winst (aandeel 
van de groep) van de periode bedraagt € 368 mln. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze geconsolideerde tussentijdse 
financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese 
Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie te 
formuleren op basis van het door ons uitgevoerde beperkt nazicht. 

Reikwijdte van het beperkt nazicht  

We hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISRE 2410 – Beoordeling van 
tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit. Een beperkt nazicht van 
tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor 
financiën en boekhoudkundige aangelegenheden, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere werkzaamheden van 
beperkt nazicht. De reikwijdte van een beperkt nazicht is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de internationale 
controlestandaarden (International Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt het beperkt nazicht ons niet 
in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar 
aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking over de 
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie.  

Conclusie 

Gebaseerd op het door ons uitgevoerde beperkt nazicht, kwamen er geen feiten onder onze aandacht welke ons doen geloven 
dat de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Solvay NV niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld 
overeenkomstig IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie. 

 

Diegem, 27 oktober 2015 

De commissaris 

DELOITTE Bedrijfsrevisoren  
BV o.v.v.e. CVBA 

Vertegenwoordigd door Eric Nys 
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WETTELIJKE BEPALING ALS BESCHERMING TEGEN 
ONREDELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLINGEN 
Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, 
strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit 
persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, 
waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende 
marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, 
herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en 
innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. 

Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of 
impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich 
voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de 
verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien. 
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FINANCIEEL GLOSSARIUM 
Aangepaste prestatie-indicatoren sluiten enkel het boekhoudkundig effect uit van de toewijzing van de overnameprijs van 
Rhodia (“Purchase Price Allocation” (PPA)) . 

Aangepaste gewone winst per aandeel: Aangepast nettoresultaat, Groepsaandeel, gedeeld door het gewogen gemiddelde 
aantal uitstaande aandelen, na aftrek van de eigen aandelen aangehouden om aandelenoptieprogramma’s in te dekken. 

Aangepaste nettowinst, Groepsaandeel: Aandeel van Solvay in het nettoresultaat met uitsluiting van de niet-contante impact 
van de boekhoudkundige impact van de toewijzing van de overnameprijs van Rhodia (PPA). 

Aangepaste nettowinst: Nettowinst met uitsluiting van de niet-contante impact van de boekhoudkundige impact van de 
toewijzing van de overnameprijs van Rhodia (PPA). 

bp: basispunt of 0,01%. 

EBIT: Earnings before interest and taxes of operationeel resultaat. 

GBU: Global business unit, operationele bedrijfseenheid. 

Gewone winst per aandeel: Nettoresultaat, Groepsaandeel, gedeeld door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande 
aandelen, na aftrek van de eigen aandelen aangehouden om aandelenoptieprogramma’s in te dekken. 

IFRS: International Financial Reporting Standards. 

Impacten aangaande fusies en overnames: Deze omvatten voornamelijk niet-contante effecten van Purchase Price 
Allocation (PPA) (boekhoudkundige effecten van de toewijzing van de overnameprijs van verwervingen), zoals de aanpassingen 
van voorraden aan reële waarde en afschrijvingen op immateriële activa niet gerelateerd aan de PPA op Rhodia, en de 
retentiebonus bij Chemlogics en andere verwervingen. 

Impacten schuldbeheer: Deze omvatten voornamelijk winsten en verliezen verbonden aan de vervroegde terugbetaling of 
uitgifte van schuldinstrumenten. 

Netto financiële uitgaven: Deze omvatten de lasten uit leningen min opgebouwde renteopbrengsten uit leningen en korte-
termijnbeleggingen, plus overige financieringsopbrengsten/verliezen, en discontokosten op voorzieningen (meer bepaald inzake 
personeelsvoordelen en HSE, d.w.z. gezondheid, veiligheid en leefmilieu). 

Netto-omzet: Omzet uit goederen en diensten met toegevoegde waarde die het resultaat zijn van de knowhow van Solvay en 
de kernactiviteiten van de Groep uitmaken. De netto-omzet sluit andere inkomsten uit, die voornamelijk bestaan uit transacties 
op grondstoffen en nutsvoorzieningen of andere inkomsten die de Groep als incidenteel beschouwt. 

Nettoprijszetting: Verschil tussen de variatie in verkoopprijzen en de variatie in de variabele kosten. 

Niet-recurrente elementen: Deze omvatten voornamelijk voorzieningen voor herstructureringen, leefmilieulasten verbonden 
aan niet-operationele sites, belangrijke juridische proceskosten, waardeverminderingen, meer- en minwaardes op vermogen en 
vergoedingen verbonden aan actief bedrijfsportefeuillebeheer. 

OCI: Other Comprehensive Income of Andere elementen van het totaalresultaat. 

PPA: Purchase Price Allocation, gedefinieerd als de boekhoudkundige impact van de toewijzing van de overnameprijs van 
Rhodia. 

PSU: Performance Share Unit, eenheid waarvan de waarde overeenkomt met die van een aandeel. 

REBITDA: Recurring Earnings Before Interests, Deprecitation & Amortization, gedefinieerd als: de EBIT vóór 
waardeverminderingen en afschrijvingen, vóór niet-recurrente bestanddelen.(inclusief deze van joint-ventures of geassocieerde 
deelnemingen), vóór M&A-gerelateerd effecten (inclusief maar niet beperkt toot PPA elementen), en vóór belangrijke 
financieringsgerelateerde impacten van joint-ventures of geassocieerde deelnemingen, zoals RusVinyl.  

Resultaat op verkopen: Dit omvat winsten/verliezen op bedrijfsactiviteiten geconsolideerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten. 

SO: Stock option, aandelenoptie. 

Vrije kasstroom: Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten (inclusief dividenden van geassocieerde deelnemingen en joint ventures) 
plus kasstromen uit investeringsactiviteiten (exclusief verwervingen en verkopen van dochterondernemingen en andere 
investeringen, en exclusief leningen aan joint-ventures of geassocieerde deelnemingen en niet-geconsolideerde 
dochterondernemingen). 

 
TECHNISCH GLOSSARIUM 
FKM: Fluoro-elastomeer, polymeertype.  

HPPO: Hydrogenperoxide propyleenoxide, nieuwe technologie om propyleenoxide te produceren met waterstofperoxide.  

PA: Polyamide, polymeertype.  

PCC: Geprecitpiteerd calciumcarbonaat.  

PVC: Polyvinylchloride, polymeertype.  

PVDF: Polyvinylideenfluoride, polymeertype.   



 

29/30/2015       Kw3 & 9Mdn 2015 Financieel verslag       28/28 

Belangrijke data voor beleggers 

17 november 2015 Algemene buitengewone aandeelhoudersvergadering 

19 januari 2016 Ex-coupon verhandelingsdatum voor het 2015 interim dividend 

20 januari 2016 Registratiedatum van het 2015 interim dividend 

21 januari 2016 Betaaldatum van het 2015 interim dividend 

25 februari 2016 Bekendmaking van de resultaten van het 4de kwartaal en volledig jaar 2015,  
en bekendmaking van het totaaldividend voor 2015 

4 mei 2016 Bekendmaking van de resultaten van het 1ste kwartaal van 2016 

10 mei 2016 Jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering 

29 juli 2016 Bekendmaking van de resultaten van het 2de kwartaal van 2016 
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 www.solvay.com 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer 
verantwoorde en waardescheppende oplossingen. Solvay genereert 90% van zijn netto-omzet in activiteiten waar hij tot 
de wereldtopdrie behoort. De Groep levert aan veel markten, variërend van energie en milieu, tot auto en luchtvaart of 
elektriciteit en elektronica, met één doel: de prestaties van zijn klanten te verhogen en de levenskwaliteit van de 
samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 26.000 werknemers in 52 landen en 
haalde een netto-omzet van €10,2 miljard in 2014. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op EURONEXT in Brussel en 
Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 

This report is also available in English – Ce rapport est aussi disponible en français 


