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TOELICHTING VOORAF 

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 1

STE
 KWARTAAL 2015 

 
 
 

Hoogtepunten 1ste kwartaal 
 

 
 

 

Citaat van de CEO 

De resultaten van Solvay in het eerste kwartaal weerspiegelen de gunstige wisselkoerseffecten. De tegenwind in 
de olie- en gasmarkten en in de acetaat-cellulosefiltermarkten  werd ondervangen door de aanhoudende vraag 
naar onze innovaties en ons prijszettingsvermogen, ondersteund door de blijvende resultaten van onze 
uitmuntendheidsprogramma's. De integratie van recente overnames is goed op weg en de oprichting van de 
voorgenomen Europese joint-venture voor pvc-activiteiten verloopt voorspoedig. 

 
Vooruitzichten 
Vooruitblikkend, en op basis van de huidige omstandigheden, vertrouwt Solvay erop dat het in 2015 een solide 
REBITDA groei zal weten neer te zetten. 

 
 

 

 De netto-omzet van de Groep bedroeg € 2 646 mln, een stijging van 6,4% vergeleken met hetzelfde 

kwartaal in 2014, met volumes  -1,7%, wisselkoersverschillen  8,5%, perimeter  -0,5% en stabiele 
prijzen.  
 

 De REBITDA kwam op € 502 mln, 12% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, voornamelijk 

dankzij de wisselkoersverschillen die gunstig waren voor alle bedrijfssegmenten. De marges groeiden 
tot 19% van de netto-omzet, 100 basispunten meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.  

 

 Advanced Formulations kwam uit op € 95 mln, een daling van -2,5% vergeleken met vorig jaar, 
met name door de impact van de fors lagere olieprijzen op de olie- en gasmarkten van Novecare en  
de daaruit voortvloeiende eenmalige voorraadaanpassingen.  
 

 Advanced Materials kwam met € 203 mln 19% hoger uit dan in dezelfde periode in 2014, dankzij 
een solide volumegroei. 
 

 Performance Chemicals beliep € 195 mln, een stijging van 14% vergeleken met een jaar 
geleden, gesteund door de sterke prijszetting die grotendeels compensatie bood voor de 
aanzienlijke afname van het volume bij Acetow na een verdere voorraadafbouw in de branche.  
 

 Functional Polymers leverde € 30 mln en daalde -24% vergeleken met vorig jaar, voornamelijk 
door de verkoop van Benvic. 
 

 De nettokosten van Corporate en Business Services verminderden van € -42 mln vorig jaar tot 
€ -21 mln, vooral dankzij een gunstig eenmalig effect van veranderingen in de Medicare-
ziektekostenverzekering voor gepensioneerden in de VS. 

 
 

 Het IFRS nettoresultaat, Groepsaandeel, bedroeg € 140 mln tegenover € 88 mln in 2014. Het 

aangepaste nettoresultaat, Groepsaandeel, bedroeg € 158 mln tegenover € 106 mln in het eerste 
kwartaal van 2014.  

 De vrije kasstroom bedroeg € - 344 mln en de nettoschuld steeg van € 778 mln eind 2014 tot 

€ 1 417 mln. 
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SOLVAY GROEP 
RESULTATEN 1

STE
 KWARTAAL 2015 

 

Kerncijfers Aangepast IFRS 

(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

% joj 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

% joj 

Netto-omzet 2 646 2 488 +6,4% 2 646 2 488 +6,4% 

              

REBITDA 502 448 +12%       

              

Niet-recurrente elementen -19 -30 +37% -19 -30 +37% 

              

EBIT 305 246 +24% 278 218 +27% 

Netto financiële lasten -60 -98 +38% -60 -98 +38% 

Resultaat vóór belastingen 245 148 +65% 217 121 +80% 

Belastingen op resultaat -92 -47 n.m. -83 -38 n.m. 

Winst/verlies (-) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 

152 100 +52% 135 83 +62% 

Winst/verlies (-) uit beëindigde 
bedrijfsactiviteiten 

21 20 +2,7% 21 19 +7,4% 

Nettoresultaat 173 121 +44% 155 102 +52% 

Minderheidsbelangen -15 -14 -3,4% -15 -14 -3,4% 

Aandeel van Solvay in het 
nettoresultaat 

158 106 +49% 140 88 +60% 

              

Gewone winst per aandeel (in €) 1,90 1,28 +48% 1,68 1,05 +60% 

              

Totaal vrije kasstroom  -344 -97 n.m. -344 -97 n.m. 

 

Evolutie netto-omzet van het 1ste kwartaal 2015 tegenover vorig jaar 
(in € mln en % van de netto-omzet van het 1

ste
 kwartaal van 2014€ ) 

 

 

 

 

 

 

 

In het eerste kwartaal van 2015 steeg de netto-omzet van de Groep met 6,4% tot € 2 646 mln, grotendeels dankzij 
een positief wisselkoerseffect van 8,5%. De volumes daalden echter per saldo met -1,7% doordat de groeiende 
vraag naar innovatieve oplossingen en de prijsverhogingen bij een aantal bedrijfsonderdelen niet opwogen tegen 
de aanmerkelijk lagere activiteit in de acetaat-cellulosefiltermarkt en de olie- en gasmarkten. Op geconsolideerd 
Groepsniveau bleven de prijzen stabiel. De wisselkoersevolutie, vooral de stijging van de Amerikaanse dollar, was 
gunstig voor alle bedrijfssegmenten. De netto-omzet van Advanced Formulations groeide 6,1%, volledig dankzij de 
waardestijging van de dollar tegenover de euro, die de zwakkere activiteit compenseerde. Bij Advanced Materials 
groeide de netto-omzet 22% ondersteund door de sterke vraag naar innovatieve oplossingen. De netto-omzet bij 
Peformance Chemicals steeg 5% dankzij een verbeterde prijszetting en daalde bij Functional Polymers met -14% 
als gevolg van de afstoting van Benvic en lagere grondstoffenprijzen. 

(0.5)%  8.5%  
(1.7)% 0.11%  

2,488  (12) 
211  (43) 3  2,646  

Perimeter Kw1 2014 Volume Conversie 
wisselkoerseffecten 

Prijs Kw1 2015 
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Evolutie van de REBITDA van het 1ste kwartaal 2015 tegenover vorig jaar (in € mln en % van 

REBITDA van het 1
ste

 kwartaal 2014 )€  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De REBITDA groeide 12% naar € 502 mln tegenover € 448 mln in het eerste kwartaal van 2014, vooral dankzij de 
gunstige wisselkoerseffecten en de sterke prijszetting die de algehele daling van het volume ruimschoots 
compenseerden.   
De robuuste vraag naar onze duurzame oplossingen, vooral bij Advanced Materials, bood onvoldoende tegenwicht 
aan de sterke voorraadafbouw in de markt voor acetaat-cellulosefilters die Acetow benadeelden, en aan de 
scherpe terugval van de olieprijzen die leidde tot verstoringen van de aanvoerketen in de Noord-Amerikaanse olie- 
en gastmarkten en  die negatieve gevolgen had voor de activiteiten van Novecare . 
Wisselkoersevoluties, waarvan vooral de waardestijging van 18% van de Amerikaanse dollar tegenover de euro in 
dit kwartaal hadden een gunstig effect van € 45 mln.  
De Groep profiteerde van een positief netto prijszettingseffect van € 34 mln. De gevolgen van de lagere olieprijzen 
was wisselend. De prijsdaling leidde enerzijds tot een eenmalige waardevermindering van de voorraden bij Coatis, 
Polyamide en Novecare van in totaal € -18 mln, en anderzijds tot aanzienlijk betere marges bij Specialty Polymers, 
Soda Ash en Engineering Plastics. Verdere uitmuntendheidsmaatregelen droegen eveneens bij aan het behoud 
van het prijszettingsvermogen. Per saldo stegen de verkoopprijzen € 3 mln tegenover dezelfde periode vorig jaar, 
terwijl de grondstoffenkosten met € 31 mln verminderden.   
De vaste kosten werden verder ondersteund door de uitmuntendheidsprogramma’s en stegen dit kwartaal  met 1%, 
of € -8 mln, tot € -779 mln ondanks de groeiende activiteiten en acquisities.   
Dit kwartaal kende de REBITDA een positieve netto-impact van € 12 mln door eenmalige gebeurtenissen, waarbij 
de eerder genoemde voorraadaanpassingen als gevolg van de lagere olieprijzen ruimschoots werden 
gecompenseerd door de gunstige ontwikkeling van de Medicare-ziektekostenverzekering voor gepensioneerden in 
de VS. Deze vertegenwoordigde een eenmalig effect van € 30 mln, opgenomen in het segment Corporate & 
Business Services.  
De REBITDA-marge op de netto-omzet van de Groep verbeterde dit kwartaal met 100 basispunten tot 19%. 

De niet-recurrente elementen beliepen € -19 mln tegenover € -30 mln in hetzelfde kwartaal van 2014. Deze 
omvatten herstructureringskosten van € -6 mln (vergeleken met €-5 mln in 2014) en andere kosten van € -13 mln 
die voornamelijk samenhingen met voorzieningen voor leefmilieu, gerechtelijke procedures en portefeuillebeheer 
(tegenover € -25 mln in het eerste kwartaal van 2014). 

De aangepaste EBIT steeg tot € 305 mln tegenover € 246 mln in het eerste kwartaal van 2014. Afgezien van 
afschrijvings- en waardeverminderingskosten van € -174 mln, omvatte deze ook een impact van € -4 mln vanwege 
fusies en overnames. Op IFRS-basis, beliep de EBIT € 278 mln. Het verschil tussen IFRS en de aangepaste cijfers 
weerspiegelt het niet-contante afschrijvingseffect van € -27 mln verbonden aan de toewijzing van de overnameprijs 
van Rhodia (“Purchase Price Allocation” PPA). 

De netto financiële uitgaven verminderden tot € -60 mln van € -98 mln in het eerste kwartaal van 2014. De netto-
schuldenlasten namen af tot € -36 mln tegenover € -54 mln in dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrag een 
eenmalige negatieve “cost-of-carry” (impact van het renteverschil tussen de schulden en de tegoeden van de 
Groep) omvatte van € -19 mln in verband met de afwikkeling van renteswaps. De discontokosten op voorzieningen 
voor leefmilieu- en pensioenverplichtingen daalden tot € -25 mln, te vergelijken met € -43 mln in hetzelfde kwartaal 
van 2014. Dit was vooral het gevolg van de impact van gewijzigde discontovoeten in het voorgaande jaar op 
leefmilieuverplichtingen. 

De aangepaste belastingen op resultaat, die ook aanpassingen op belastingen van vorige boekjaren omvatten, 
namen toe tot € -92 mln van € -47 mln in het eerste kwartaal van 2014. Het nominale belastingtarief inclusief niet-
recurrente elementen bedroeg 39%. Het onderliggende percentage bedroeg 29% tegenover 33% in dezelfde 
periode vorig jaar.  

(0.4)% 10.0%  (6.3)% 0.6%  6.9%  
(1.7)% 2.9%  

448  (2) 
45  (28) 

3  
31  (8) 13  502  

Kw1 2014 Perimeter Volume Conversie 
wisselkoers-

effecten 

Prijs Variabele 
kosten 

Vaste kosten Overige 
(inclusief 
equity) 

Kw1 2015 

Prijszettings-

vermogen 
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Het aangepaste nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten kwam op € 152 mln tegenover € 100 mln in 
het eerste kwartaal van 2014. 

Het aangepaste nettoresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg € 21 mln tegenover € 20 mln in 
hetzelfde kwartaal van 2014. Beëindigde bedrijfsactiviteiten omvatten de Europese chloorvinylactiviteiten die 
ingebracht dienen te worden in INOVYN™, de geplande 50/50 joint venture met INEOS, en de activiteiten van 
Solvay Indupa. 

De aangepaste nettowinst, Groepsaandeel, kwam uit op € 158 mln tegenover € 106 mln in 2014. De aangepaste 
gewone winst per aandeel bedroeg € 1,90.  

De nettowinst op IFRS-basis, Groepsaandeel, bedroeg € 140 mln.  

De nettowinst, Groepsaandeel, exclusief uitzonderlijke elementen, bedroeg € 228 mln tegenover € 171 mln in het 
eerste kwartaal van 2014 (voor details, zie pagina 13). 

De vrije kasstroom van € -344 mln, te vergelijken met € -97 mln in hetzelfde kwartaal in 2014, was een gevolg van 
de invloed van seizoensgebonden patronen op het industrieel werkkapitaal (€ 48 mln hoger) en de fasering van 
kapitaalinvesteringen (€ 73 mln hoger). Bovendien vertegenwoordigden beëindigde bedrijfsactiviteiten een netto 
uitgaande kasstroom van € -75 mln, vergeleken met een instroom van € 68 mln in dezelfde periode een jaar 
geleden. 



6/26 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 1STE KWARTAAL 2015       06/05/2015 

SOLVAY GROEP NIEUWSRUBRIEK 

Solvay Specialty Polymers zet expansie in lichtgewicht 
materialen voort  

Solvay bouwt een nieuwe fabriek voor gespecialiseerde polymeerharsen op zijn 
site in in Augusta, in de VS. Daarmee wordt de wereldwijde capaciteit voor de 
productie van PEEK fors uitgebreid tot meer dan 2 500 MT. Specialty Polymers is 
hiermee de enige PEEK producent met aanwezigheid in de VS. De nieuwe fabriek 
volgt op uitbreidingsplannen in India. De ultrapolymeren KetaSpire® en AvaSpire® 
worden gebruikt in de gezondheidszorg, elektronica, vliegtuigbouw en in de 
autosector en zijn essentieel in het lichter maken van tal van onderdelen en zo het 
energieverbruik verminderen 

Lichtgewicht eigenschappen zijn ook de kern van de wereldwijde samenwerking 
tussen Speciality Polymers en 3A Composites. Hun gespecialiseerde foams voor 
geavanceerde vervoermiddelen, zoals vliegtuigen en hoge-snelheidstreinen, 
vervangen metalen onderdelen en zwaardere plastic structuren, zodat het 
energieverbruik wordt verbeterd. Deze samenwerking biedt ‘s werelds eerste op 
maat gemaakte en kosteneffectieve vervanging voor klassieke materialen in 
bijvoorbeeld wagons, luchtafvoersystemen en trolleys. 

 

Versterking van de portefeuille 

Solvay heeft zijn portefeuille verder versterkt. De Groep heeft zijn Duitse activiteiten 
op het gebied van koelmiddelen en drijfgassen voor farmaceutische toepassingen 
verkocht aan het Japanse bedrijf Daikin. De GBU Special Chems richt zich op 
segmenten met een hoge toegevoegde waarde in de markt voor gespecialiseerde 
fluorproducten en chemische stoffen met een hoge zuiverheidsgraad. 

Anderzijds heeft Novecare zijn duurzame, grootschalige activiteiten in surfactanten 
wereldwijd versterkt met de overname van de alkoxylatiefabriek ERCA Emery 
Surfactant in Nederland van voormalige eigenaars Emery Oleochemicals en ERCA 
Group. 

 

Peroxides breidt capaciteit in de VS uit 

Solvay, ’s werelds grootste producent van waterstofperoxide, is van plan om de 
productiecapaciteit van de fabriek in Longview in de VS met 20% te vergroten om 
te voldoen aan de groeiende vraag van pulp- en papierproducenten en andere 
industriële markten. De bouw begint later dit jaar en het eerste stadium wordt naar 
verwachting eind 2016 afgerond. 

 

Silica’s baanbrekende innovatie voor energiezuinige banden 

Solvay heeft Efficium® onthuld, een baanbrekende hoog-dispergeerbare vorm van 
silica die de autosector een innovatieve, versterkende filter biedt. Dit nieuwe 
materiaal vergroot de productiviteit en de flexibiliteit bij de productie van 
energiezuinige bandencomponenten voor personen- en vrachtauto’s. 

 

Efficiëntere Groepsstructuur met nieuwe GBU Special Chem 

Solvay heeft de nieuwe GBU Special Chem opgericht, dat de GBU’s Rare Earth 
Systems, Special Chemicals en de fluoractiviteiten van Aroma Performance 
integreert. Doel is de vereenvoudiging en verbetering van de efficiëntie en de 
structuur van de Groep. Het in Seoel gevestigde Special Chem heeft een jaaromzet 
van € 850 mln en 3 100 medewerkers en levert technologieen voor de auto- en 
elektronicasectoren. Special Chem is onderdeel van het segment Advanced 
Materials. 

 

Solar Impulse 2: het vliegende lab van Solvay de wereld rond 

Het vliegende laboratorium van Solvay, Solar Impulse 2, begon zijn vlucht rond de 
wereld op 9 maart dit jaar. Solvay is met trots de eerste partner in dit project dat de 
grenzen van zijn innovatiecapaciteit verlegt. Het zonnevliegtuig heeft 6 000 
onderdelen van Solvay aan boord en vliegt uitsluitend op zonne-energie. 
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SOLVAY GROEP: EVENWICHTIG BEDRIJFSPROFIEL  

  
 
 

 
 
 

RESULTATEN 1
STE

 KWARTAAL 2015  
 

 
 

(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

% joj 

Netto-omzet 2 646 2 488 +6,4% 

Advanced Formulations 704 663 +6,1% 

Advanced Materials 801 658 +22% 

Performance Chemicals 754 718 +5,0% 

Functional Polymers 387 448 -14% 

Corporate & Business Services 1 - n.m. 

REBITDA 502 448 +12% 

Advanced Formulations 95 97 -2,5% 

Advanced Materials 203 170 +19% 

Performance Chemicals 195 171 +14% 

Functional Polymers 30 39 -24% 

Corporate & Business Services -21 -29 +29% 

 

 

 
 
 
 

 

Evenwichtige blootstelling aan eindmarkten 

 

% van de netto-omzet van het jaar 2014 voor eindmarkten en %  van de netto-omzet van het 1
ste

 kwartaal 2015 voor geografische gebieden  
RvdW: Rest van de Wereld 
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ADVANCED FORMULATIONS 
Advanced Formulations, één van Solvay's groeimotoren, omvat bedrijfsactiviteiten 
die zich onderscheiden door hun innovatievermogen en relatief lage 
kapitaalsintensiteit. Hun aanbod van producten en specifieke oplossingen speelt 
in op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en voldoen steeds aan strictere 
eisen om het milieu te ontzien, energie te besparen en om de uitdagingen van een 
groeiende consumptiemaatschapij aan te gaan.oviding solutions to the challenges 
of the mass consumer markets.  

 
(*) Exclusief Corporate & Business Services  

 

(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

% joj 

Netto-omzet 704 663 +6,1% 

Novecare 503 471 +7,0% 

Coatis 110 120 -8,9% 

Aroma Performance 91 72 +26% 

REBITDA 95 97 -2,5% 

 
 
 Toelichting op de resultaten van het 1

ste
 kwartaal 

De netto-omzet bij Advanced Formulations groeide  
6,1% tot € 704 mln van € 663 mln in het eerste 
kwartaal van 2014. Een gunstig wisselkoerseffect van 
13% compenseerde voor de daling van het volume 
met -6,8%, voornamelijk bij Novecare en Coatis. 

De REBITDA daalde met -2,5% tot € 95 mln in het 
eerste kwartaal. De gunstige wisselkoerseffecten, 
hogere volumes en de  prijszetting bij voornamelijk 
Aroma Performance compenseerden slechts deels   
voor de verminderde vraag van de onconventionele 
olie- en gasmarkten en de waardevermindering op de 
voorraden bij Coatis als gevolg van de fors lagere 
grondstoffenprijzen.  

De instorting van de olieprijzen woog sinds februari op 
de resultaten van Novecare als gevolg van 
aanpassingen in de toeleveringsketen in de Noord-
Amerikaanse olie- en gasmarkten. De stimulatie-
activiteiten, evenals boring- en 
cementeringgerelateerde activiteiten namen sterk af, 
terwijl chemische stoffen voor productie goed 

presteerden. Novecare is al actierplannen gestart om 
zijn aanbod aan klanten te verbeteren en om kosten 
te verminderen die de impact van de lagere olieprijzen 
beperken. De Agro-activiteiten toonden een goede 
groei dankzij lage grondstoffenprijzen en een sterke 
vraag gedreven door innovaties. De Coatings en 
Home & Personal Care bedrijfsactiviteiten 
verbeterden door de positieve prijszetting. Per saldo 
droegen de wisselkoerseffecten sterk bij aan de 
resultaten van de GBU. 

Coatis bleef kampen met de zwakke activiteit in 
Brazilië en de sterke concurrentie van import. De 
hoge binnenlandse arbeidskosten en energieprijzen 
tastten het concurrentievermogen van de plaatselijke 
industrie aan en begunstigde de invoer van 
afgewerkte goederen. Bovendien ondervond Coatis 
dit kwartaal aanzienlijk nadeel van de herwaardering 
van de voorraden, vooral door de daling van de prijs 
van cumeen.  

Aroma Performance boekte goede resultaten dankzij 
een goede vraag naar ingrediënten en inhibitoren en 
een goede industriële prestatie.  

€ 95 mln 
REBITDA Kw 1 2015  De REBITDA voor het 1

ste 
kwartaal van 2015 daalde -2,5% 

tegenover 2014 tot € 95 mln.  

 De gunstige wisselkoerseffecten en winstverbetering bij Aroma 
Performance waren onvoldoende om  de winstdaling bij de olie- en 
gasactiviteiten van Novecare en de eenmalige voorraadeffecten bij 
Coatis goed te maken.  

18% 

Solvay 

REBITDA* 
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ADVANCED MATERIALS 
Als leider op markten met hoge toegangsbarrières en hoge rendementen op de 
investeringen, levert het segement Advanced Materials een belangrijke bijdrage 
aan de prestaties en groei van de Groep. Innovatie, een mondiale aanwezigheid en 
langdurige samenwerkingsverbanden met klanten zorgen voor een dwingende 
concurrentievoorsprong, vooral nu industrieën in toenemende mate streven naar 
energiezuinigheid en minder vervuilende functionaliteiten. 
 

 
(*) Exclusief Corporate & Business Services  

 

(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

% joj 

Netto-omzet 801 658 +22% 

Specialty Polymers 451 346 +30% 

Silica 127 108 +18% 

Rare Earth Systems 68 71 -3,6% 

Special Chemicals 154 133 +15% 

REBITDA 203 170 +19% 

 

 
Toelichting op de resultaten van het 1

ste
 kwartaal 

De netto-omzet van Advanced Materials steeg met 
22% tot € 801 mln in het eerste kwartaal van 2015 
van € 658 mln in 2014. De toename werd 
ondersteund door een sterke volumegroei van 7%, de 
integratie van Ryton in Specialty Polymers en van 
Flux Schweiß- & Lötstoffe in Special Chemicals, dat 
5% bijdroeg. Gunstige wisselkoerseffecten 
vertegenwoordigden +10% bij, terwijl verkoopprijzen 
stabiel bleven.  

De REBITDA bij Advanced Materials steeg met 19% 
tot € 203 mln met een sterke volumegroei bij de 
meeste activiteiten. Vooral de vraag naar innovatieve 
oplossingen in de markten voor auto’s en “smart 
devices” was sterk. Het segment profiteerde eveneens 
van de gunstige wisselkoersontwikkelingen.  

Specialty Polymers rapporteerde een sterke 
omzetgroei in de meeste eindmarkten. 
Consumentenelektronica leverden ook dit kwartaal 
een substantiële bijdrage dankzij nieuwe producten. 
De goede groei in de automarkt werd aangedreven 
door lichtgewichttechnologieën als vervanging voor 

bijvoorbeeld metalen componenten. De toepassingen 
op het gebied van industrie, bouw, consumptie en 
water zetten allen een sterke groei neer. De integratie 
van Ryton

®
 PPS verloopt volgens plan en de 

kostensynergieplannen lopen voor op schema.  

Silica had profijt van de aanhoudend sterke vraag in 
Noord-Amerika, terwijl de vraag in Europa en Azië iets 
afnam.  

Bij Rare Earth Systems bleef de markt voor 
katalysatoren sterk met hogere volumes door 
strengere EU-voorschriften voor de uitstoot van 
dieselmotoren (Euro 6). Bij elektronica waren de 
resultaten wisselend: een lagere omzet bij verlichting 
werd gedeeltelijk goedgemaakt door een herstel in de 
markten voor polijstmiddelen en halfgeleiders.  

Special Chemicals profiteerde van de gunstige 
marktdynamiek voor zowel gespecialiseerde 
fluorproducten als voor de halfgeleider- en 
elektronica-activiteiten. De aluminiumactiviteiten van 
Flux Schweiß- & Lötstoffe droegen naar tevredenheid 
bij aan de resultaten.  

€ 203 mln 
REBITDA Kw 1 2015  De REBITDA bereikte een nieuw record met € 203 mln, een stijging 

van 19% vergeleken met vorig jaar, dankzij de sterke vraag 
gedreven door innovaties en de gunstige wisselkoerseffecten.  

 De integratie van recente overnames, Ryton PPS en Flux Schweiß- & 
Lötstoffe, verloopt goed. 

39% 

Solvay 

REBITDA* 
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PERFORMANCE CHEMICALS  
Het succes in dit segment, dat opereert in volgroeide, veerkrachtige markten, is 
gebaseerd op schaalgrootte, concurrentiekracht en kwalitatief hoogwaardige 
dienstverlening. De bedrijven die deel uit maken vanPerformance Chemicals 
genereren stevige kasstromen en voeren uitmuntendheidsprogramma’s uit om 
extra, duurzame waarde te creëren.  
 

 
(*) Exclusief Corporate & Business Services Bij constant perimeter (exclusief Eco-Services) 

 

(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

% joj 

Netto-omzet 754 718 +5,0% 

Soda Ash & Derivatives 384 332 +16% 

Peroxides 136 122 +11% 

Acetow 127 163 -22% 

Emerging Biochemicals 107 101 +5,9% 

REBITDA 195 171 +14% 

 

Toelichting op de resultaten van het 1
ste

 kwartaal 

De netto-omzet van Performance Chemicals groeide 
met 5% tot € 754 mln van € 718 mln in hetzelfde 
kwartaal vorig jaar. Dit was onder meer te danken aan 
een positief wisselkoerseffect van 6% en 
prijsverhogingen van 3%. De volumes daalden 
met -4%, uitsluitend als gevolg van de verminderde 
vraag bij Acetow.  

De REBITDA van Performance Chemicals steeg 14% 
tot € 195 mln ondersteund door een positieve 
prijszetting bij alle GBU’s en gunstige wisselkoers-
effecten. De verdere bijdrage van de uitmuntend-
heidsprogramma’s hielp om het effect van inflatie op 
de vaste kosten te ondervangen. De sterke prestaties 
bij Soda Ash & Derivatives en Peroxides 
compenseerden ruimschoots de lagere prestaties bij 
Acetow.  

Soda Ash & Derivatives profiteerde van 
prijsverhogingen en de aanhoudende resultaten van 
kostenbesparingen. Vooral in Zuid-Europa en de 
export “seaborne” markt groeiden de verkoopvolumes. 

 

Peroxides zette opnieuw een sterk resultaat neer 
door prijsverhogingen en volumegroei in Europa, 
gesteund door de sterke vraag naar waterstofperoxide 
(H2O2) in alle eindmarkten. De megafabrieken voor 
HPPO in Europa en Azië draaiden op hoge capaciteit 
en droegen bij aan de goede resultaten van de GBU. 

Bij Acetow leidde de voorraadafbouw bij klanten, 
ingezet in het derde kwartaal van 2014, wederom tot 
lagere volumes. De prijszetting bleef echter 
bevredigend. 

Emerging Biochemicals verbeterde zijn prestaties 
vanwege een gunstige wisselkoers en lagere vaste 
kosten. De pvc-activiteiten werden benadeeld door de 
sterke stijging van de ethyleenprijzen als gevolg van 
een tekort in de aanlevering door onze partner, terwijl 
de markt voor epichloorhydrine zwak bleef.  

 

      

€ 195 mln 
REBITDA Kw 1 2015 

 Nieuw REBITDA record van € 195 mln, een stijging van 14 % 
vergeleken met het eerste kwartaal van 2014, dankzij een goede 
prijszetting, gunstige wisselkoerseffecten en de resultaten van 
baanbrekende uitmuntendheidsprogramma’s.  

 Het positieve effect van marktomstandigheden en wisselkoersen bij 
Soda Ash & Derivatives en Peroxides compenseerden de lagere 
volumes bij Acetow ruimschoots. 

 

37% 
Solvay 

REBITDA* 
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FUNCTIONAL POLYMERS  
De belangrijkste succesfactor in dit Segment, dat zich vooral richt op de 
Polyamide-activiteiten, is een voortdurende optimalisering van de productie. 
Solvay is onder de weinige spelers die actief is in de volledig polyamide 6.6-keten. 
 

 
(*) Exclusief Corporate & Business Services 

 

(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

% joj 

Netto-omzet 387 448 -14% 

Polyamide 375 391 -4,0% 

Chlorovinyls 12 57 -79% 

REBITDA 30 39 -24% 

 
 

Toelichting op de resultaten van het 1
ste

 kwartaal  

De netto-omzet van Functional Polymers daalde 14 
% tot € 387 mln van € 448 mln in het eerste kwartaal 
van 2014, na de verkoop van de pvc-
compoundingactiviteiten van Benvic. Deze 
vertegenwoordigden een verlies van € -46 mln 
of -10%. De omzet van de overige activiteiten,  
namenlijk Polyamide, nam -4% af. Volumes en prijzen 
daalden met respectievelijk -3% en -5%, terwijl de 
gunstige wisselkoerseffecten 4% bijdroegen.  

De REBITDA daalde met -24% tot € 30 mln tegenover 
€ 39 mln in 2014.  

De chloorvinylactiviteiten werden negatief beïnvloed 
door het verlies van de REBITDA-bijdrage van Benvic 
(dat in juni 2014 werd verkocht). De productie bij 
RusVinyl steeg geleidelijk tot 70% van de 
productiecapaciteit en boekte dit kwartaal een 
bescheiden operationeel verlies. 

De operationele prestatie van Polyamide daalde 3% 
ten opzichte van het eerste kwartaal in 2014. De 

resultaten van Polyamide & Intermediates 
ondervonden nadeel van de lagere 
grondstoffenprijzen die leidden tot een 
waardevermindering van voorraden en van een 
productieprobleem  in Chalampé. Engineering Plastics 
zette zijn goede prestaties voort dankzij een gunstige 
prijszetting en wisselkoerseffecten. Fibras kampte 
opnieuw met de zwakke macro-economische 
omstandigheden en de aantasting van het 
concurrentievermogen van de binnenlandse industrie 
in Brazilië.  

Beëindigde bedrijfsactiviteiten: de Europese 
chloorvinylactiviteiten die bestemd zijn om 
onderdeel te worden van de voorgenomen joint-
venture INOVYN

TM
 profiteerden van gunstige 

wisselkoerseffecten die leidden tot een lagere 
invoer in Europa enerzijds en goede 
exportmogelijkheden anderzijds. Moeilijke 
marktomstandigheden wogen op de resultaten 
van Indupa. De netto-omzet kwam dit kwartaal op 
€ 596 mln terwijl de REBITDA € 60 mln beliep voor 
de combinatie van de Europese en Latijns-
Amerikaanse activiteiten.  

€ 30 mln 
REBITDA Kw 1 2015  De REBITDA van Functional Polymers kwam in het eerste kwartaal van 

2015 op € 30 mln, een daling van 24% vergeleken met 2014.  

 Polyamide ondervond nadeel van een waardevermindering van 

voorraden en productieproblemen in Chalampé.Vorig jaar droeg Benvic 
(pvc-compoundingactiviteiten) nog bij aan de chloorvinylactiviteiten 

Solvay 
REBITDA* 

6% 
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 CORPORATE & BUSINESS SERVICES  
Dit segment omvat de activiteiten van Solvay Energy Services, dat energie-
optimaliseringsprogramma’s levert, zowel binnen de groep als aan derden. Ook de 
bedrijfsfuncties vallen onder dit segment.  
 

 
 

(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

% joj 

REBITDA -21 -29 +29% 

 

Toelichting op de resultaten van het 1
ste

 kwartaal 

De nettokosten in de REBITDA verminderden tot 
€ -21 mln van € -29 mln in het eerste kwartaal van 
2014. Energy Services droeg dit kwartaal een winst bij 
van € 3 mln, vergeleken met € 13 mln vorig jaar. Dit 
hield voornamelijk verband met diensten voor energie- 
en CO2-beheer.  

Exclusief Energy Services, bedroegen de Corporate 
kosten € -23 mln vergeleken met € -42 mln vorig jaar. 
Dit weerspiegelde de ontwikkeling van de Medicare-
ziektekostenverzekering voor gepensioneerden in de 
VS, hetgeen leidde tot een eenmalige positieve 
bijdrage van € 30 mln, geboekt onder “Andere 
operationele winsten” .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
€ -21 mln 

REBITDA Kw 1 2015 
 

 De REBITDA van Corporate en Business bedroeg € -21 mln in het 

eerste kwartaal van 2015.  

 Een verandering in de Medicare-ziektekostenverzekering voor 

gepensioneerden in de VS leverde een positieve bijdrage van 
€ 30 mln.  
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BIJKOMENDE GEGEVENS  
 

Factoren die de evolutie van de netto-omzet beïnvloeden 
 

Netto-omzet   

Perimeter Volume 

Impact van 
wisselkoers- 

schommelingen 
op conversie Prijs 

  

(in € mln) Kw1 2014 Kw1 2015 

Netto-omzet 2 488 -12 +211 -43 +3 2 646 

    - +8% -2% - +6% 

Advanced Formulations 663 +3 +86 -45 -3 704 
    - +13% -7% - +6% 

Advanced Materials 658 +31 +63 +45 +4 801 
    +5% +10% +7% +1% +22% 

Performance Chemicals 718 - +42 -31 +24 754 
    - +6% -4% +3% +5% 

Functional Polymers 448 -46 +20 -13 -23 387 
    -10% +4% -3% -5% -14% 

Corporate & Business Services - - - 1 - 1 
    - +3% n.m. -90% n.m. 

 
 

 
Factoren die het nettoresultaat impacteren 
Solvay heft 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) Kw1 2015 Kw1 2014 % joj 

Aandeel van Solvay in het nettoresultaat IFRS 140 88 +60% 

Rhodia PPA (na belastingen) 18 19 -3,3% 

Aandeel van Solvay in het nettoresultaat aangepast 158 106 +49% 

Niet-recurrente elementen 19 30 -37% 

Impacten aangaande fusies en overnames (Chemlogics, Flux, Ryton) 15 13 +11% 

Netto financiële lasten (bv. wijzigingen disconteringsvoet, impacten schuldbeheer) 4 31 -87% 

Aanpassing RusVinyl 20   n.m. 

Pharma (betreffende beëindigde bedrijfsactiviteiten) 4 4 +19% 

Belastingen op bijzondere posten 14 -19 n.m. 

Minderheidsbelangen  -6 7 n.m. 

Aandeel van Solvay in het nettoresultaat aangepast, met uitzondering van 
bijzondere posten 

228 171 +34% 
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GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIELE 
VERSLAGGEVING (NIET GECONTROLEERD) 
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (IFRS) van het 1e kwartaal van 2015 
 
 

  Aangepast IFRS 

(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

Omzet 2 764 2 600 2 764 2 600 

Andere inkomsten 118 112 118 112 

Netto-omzet 2 646 2 488 2 646 2 488 

Kostprijs van de omzet -2 084 -1 980 -2 084 -1 980 

Brutowinst 680 620 680 620 

Commerciële & administratieve kosten -316 -287 -316 -287 

Kosten van Onderzoek & Innovatie -67 -57 -67 -57 

Overige operationele opbrengsten & kosten 16 3 -11 -25 

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

10 -3 10 -3 

Niet-recurrente elementen -19 -30 -19 -30 

EBIT 305 246 278 218 

Lasten als gevolg van leningen -29 -55 -29 -55 

Renteopbrengsten uit leningen & termijnbeleggingen 2 25 2 25 

Overige financieringsopbrengsten & -kosten -9 -25 -9 -25 

Disconteringskosten van de voorzieningen -25 -43 -25 -43 

Opbrengsten/verliezen uit deelnemingen beschikbaar voor 
verkoop 

- - - - 

Resultaat vóór belastingen 245 148 217 121 

Belastingen op resultaat -92 -47 -83 -38 

Winst/verlies (-) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 152 100 135 83 

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 21 20 21 19 

Nettoresultaat 173 121 155 102 

Minderheidsbelangen -15 -14 -15 -14 

Aandeel van Solvay in het nettoresultaat 158 106 140 88 

Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
(in €) 

1,70 1,12 1,49 0,91 

Gewone winst per aandeel (in €) 1,90 1,28 1,68 1,05 

Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten (in €) 

1,69 1,11 1,48 0,90 

Verwaterde winst per aandeel (in €) 1,89 1,27 1,67 1,05 
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Aansluiting tussen IFRS en aangepaste gegevens 
 

(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

EBIT (IFRS) 278 218 

Niet-recurrente elementen 19 30 

Afschrijvingen betreffende PPA Rhodia 27 27 

IFRS afschrijvingen (recurrent) zonder PPA Rhodia 174 155 

Aanpassingen van voorraden van Chemlogics aan reële waarde (PPA) + 
personeelsbehoudplan van Chemlogics 

4 5 

Aanpassingen Rusvinyl (in winst uit investeringen geboekt volgens de 
vermogensmutatiemethode) 

- 12 

REBITDA (door het management opgevolgde prestatie-indicator)  502 448 

 
De netto aanpassing in verband met Rusvinyl geeft financiele impact weer van wisselkoersschommelingen en 
interest op schuld (met een gezamenlijke impact van € 20 mln op de waarde van het eigen vermogen), verrekend 
met de aanpassing van de boekwaarde van het eigen vermogen voor € -20 mln in verband met de herziening van 
de realiseerbare waarde op het einde van maart 2015, conform onze waarderingsmethode (op basis van een 
dividenddiscontomodel). Volatiliteit van de wisselkoers RUB/€ op de korte termijn heeft geen invloed op deze 
waardering. 

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (IFRS) 
 

 

(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

Nettoresultaat 155 102 

Andere elementen van het totaalresultaat (other comprehensive income)     

Elementen die geherklasseerd kunnen worden     

Hyperinflatie 7 -13 

Winsten & verliezen op herwaarderingen van voor verkoop beschikbare financiële 
activa 

1 -4 

Winsten & verliezen op afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking -39 -6 

Wisselkoersverschillen 532 -25 

Elementen die niet geherklasseerd kunnen worden     

Actuariële winsten/verliezen van toegezegde-bijdragenregelingen 23 -62 

Winstbelastingen met betrekking tot andere elementen van het totaalresultaat     

Winstbelasting met betrekking tot de andere elementen van het totaalresultaat -7 12 

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

517 -98 

Totaalresultaat toegekend aan de 672 4 

Aandeel van Solvay 622 1 

Minderheidsbelangen 50 3 
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Geconsolideerd overzicht van de financiële positie (IFRS) 
 

(in € mln) 31/03/2015 31/12/2014 

Vaste activa 12 086 11 529 

Immateriële activa 1 582 1 543 

Goodwill 3 238 3 151 

Materiële vaste activa 5 727 5 386 

Deelnemingen beschikbaar voor verkoop 46 43 

Investeringen in joint ventures & geassocieerde deelnemingen, opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode 

446 380 

Overige deelnemingen 122 121 

Uitgestelde belastingvorderingen 715 710 

Leningen & andere activa op lange termijn 209 194 

Vlottende activa 6 576 6 365 

Voorraden 1 562 1 420 

Handelsvorderingen 1 641 1 418 

Fiscale vorderingen 55 52 

Overige vlottende vorderingen – Financiële instrumenten 29 309 

Overige vlottende vorderingen – Andere 592 500 

Geldmiddelen & kasequivalenten 1 253 1 251 

Activa aangehouden voor verkoop  1 444 1 414 

TOTAAL VAN DE ACTIVA 18 662 17 894 

Totaal eigen vermogen 7 503 6 778 

Aandelenkapitaal 1 271 1 271 

Reserves 5 961 5 293 

Minderheidsbelangen 271 214 

Langlopende verplichtingen 5 871 6 088 

Voorzieningen op lange termijn: personeelsbeloningen 3 174 3 166 

Overige voorzieningen op lange termijn 858 854 

Uitgestelde belastingverplichtingen 380 378 

Financiële schulden op lange termijn 1 230 1 485 

Overige verplichtingen op lange termijn 229 204 

Kortlopende verplichtingen 5 288 5 029 

Overige voorzieningen op korte termijn 317 308 

Financiële schulden op korte termijn 1 469 853 

Handelsschulden 1 403 1 461 

Fiscale schulden 176 355 

Uit te keren dividenden 3 114 

Overige verplichtingen op korte termijn 777 776 

Passiva i.v.m. deelnemingen beschikbaar voor verkoop 1 143 1 162 

TOTAAL VAN DE PASSIVA 18 662 17 894 
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (IFRS)  
 

  

            
Herwaarderings-

reserve (reële 
waarde) 
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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 -       88         88 14 102 

Baten & lasten direct 
opgenomen in eigen 
vermogen 

- - - - -8 -15 -3 -7 -53 -86 -11 -97 

Totaalresultaat - - - - 80 -15 -3 -7 -53 1 3 4 

Kosten van aandelenopties -       2         2   2 

Dividenden -                 - -1 -1 

Verwerving/vervreemding 
van eigen aandelen 

-   2             2   2 

Saldo per 31/03/2014 1 271 18 -130 1 194 
6 

066 
-785 -9 -1 -547 5 806 378 7 455 

                          

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 -       140         140 15 155 

Baten & lasten direct 
opgenomen in eigen 
vermogen 

- - - - 6 497 - -39 17 482 35 517 

Totaalresultaat - - - - 146 497 - -39 17 622 50 672 

Kosten van aandelenopties -       2         2   2 

Verwerving/vervreemding 
van eigen aandelen 

-   42             42   42 

Andere - - - - 1 - - - - 1 6 8 

Saldo per 31/03/2015 1 271 18 -129 1 194 
5 

903 
-30 -4 -82 -909 5 961 271 7 503 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (IFRS) 
 

(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

Nettoresultaat 155 102 

Afschrijvingen & bijzondere waardevermindering van activa 210 216 

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

-10 3 

Netto financiële kosten & winst/verlies op deelnemingen beschikbaar voor verkoop (-) 66 109 

Winstbelastingen (-) 86 56 

Wijziging in het werkkapitaal -498 -310 

Wijziging in de voorzieningen -66 -54 

Ontvangen dividenden van geassocieerde deelnemingen & joint ventures verwerkt 
volgens de vermogensmutatiemethode 

3 2 

Betaalde belastingen -41 -24 

Andere 11 -4 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten  -85 97 

Verwerving (-) van dochterondernemingen -3 -3 

Verwerving (-) van deelnemingen - Andere -14 -28 

Leningen aan geassocieerde deelnemingen & niet-geconsolideerde 
dochterondernemingen 

-16 3 

Vervreemding (+) van deelnemingen - Andere  -238 - 

Verwerving (-) van materiele vaste activa -244 -177 

Verwerving (-) van immateriële activa -17 -13 

Vervreemding (+) van materiele vaste & immateriële activa 12 3 

Wijziging in financiële vaste activa -10 -6 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -530 -222 

Verwerving (-) / vervreemding (+) van eigen aandelen 42 2 

Nieuwe leningen 377 45 

Terugbetaling van leningen -46 -491 

Wijzigingen in de overige vlottende financiële activa 293 -11 

Nettokasstroom van kosten verbonden aan leningen & rente uit leningen & 
termijnbeleggingen 

-26 -53 

Betaalde dividenden -111 -112 

Andere  -7 -32 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten 521 -652 

Nettowijziging in de geldmiddelen -94 -777 

Wisselkoerswijzigingen 83 -3 

Geldmiddelen op aanvag van de periode 1 275 1 972 

Geldmiddelen bij het einde van de periode 1 264 1 193 

Vrije Kasstroom -344 -97 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten -269 -165 

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten -75 68 

 
1
 Inclusief geldmiddelen opgenomen in activa aangehouden voor verkoop (€ 11 mln in het 1

e
 kwartaal van 2015). 
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Overzicht kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (IFRS) 
 

 

(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten  -47 98 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -28 -30 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten -8 -7 

Nettowijziging in de geldmiddelen -82 61 

 
 
Aanvullende toelichting bij het kasstroomoverzicht voor het 1

e
 kwartaal van 2015 

 

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € -85 mln vergeleken met € 97 mln vorig jaar. Behalve een nettowinst 
van € 155 mln omvat deze: 
 

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

 wijzigingen in bedrijfskapitaal ter waarde van € -498 mln, waarvan industrieel bedrijfskapitaal uit 

voortgezette activiteiten voor een bedrag van € -303 mln. 
De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € -530 mln en omvatte de contante opbrengsten uit de afstoting 
van Eco Services voor een bedrag van € 232 mln en kapitaaluitgaven van € -261 mln, met inbegrip van € -27 mln 
uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. 

De vrije kasstroom bedroeg € -344 mln en omvatte onder meer een kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 
van € -75 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 5 mei 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 geintegreerde industriegebied Moerdijk in 
Nederland. Dit sluit aan bij de strategie van Solvay om zijn duurzame, grootschallige surfactanten-activiteiten 
wereldwijd te versterken. 

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 drie maanden eindigend op 31 maart 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 (Heffngen) die geen wezenlijke impact heeft op de geconsolideerde rekeningen. 
 

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, smartphones 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 energieverbruik en de vermindering van de uitstoot van de Groep. 
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(in € mln) 
Kw1 
2015 

Kw1 
2014 

Netto-omzet 2 646 2 488 

Advanced Formulations 704 663 

Advanced Materials 801 658 

Performance Chemicals 754 718 

Functional Polymers 387 448 

Corporate & Business Services 1 - 

REBITDA 502 448 

Advanced Formulations 95 97 

Advanced Materials 203 170 

Performance Chemicals 195 171 

Functional Polymers 30 39 

Corporate & Business Services -21 -29 

IFRS afschrijvingen (recurrent) zonder PPA Rhodia -174 -155 

Aanpassingen van voorraden van Chemlogics aan reële waarde (PPA) + 
personeelsbehoudplan van Chemlogics 

-4 -5 

Aanpassingen Rusvinyl (in winst uit investeringen geboekt volgens de 
vermogensmutatiemethode) 

- -12 

Afschrijvingen betreffende PPA Rhodia -27 -27 

Niet-recurrente elementen -19 -30 

EBIT 278 218 

Netto financiële lasten -60 -98 

Resultaat vóór belastingen 217 121 

Belastingen op resultaat -83 -38 

Winst/verlies (-) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 135 83 

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 21 19 

Nettoresultaat 155 102 

 
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 25/02/2015 

Datum van verwerving 01/01/2019 

Wachtperiode 25/02/2015 tot 31/12/2018 

Uitoefenprijs (in €) 122 

Uitoefenperiode 01/01/2019 tot 24/02/2023 
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Dit een op aandelen gebaseerd plan dat in eigen-vermogensinstrumenten wordt afgewikkeld. Per 31 maart 2015 
had dit geen wezenlijke impact op de winst- en verliesrekening en het overzicht van de financiële positie. 

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 25/02/2015 

Datum van verwerving 01/01/2018 

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

Prestatievoorwaarden 

50% van de initieel toegekende PSU's zijn 
afhankelijk van een jaarlijks REBITDA groei% voor 

de jaren 2015, 2016, 2017 
50% van de initieel toegekende PSU's zijn 

afhankelijk van een jaarlijks CFROI variantie% voor 
de jaren 2015, 2016, 2017 

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 
31 maart 2015 had dit geen wezenlijke impact op de winst- en verliesrekening en het overzicht van de financiële 
positie. 

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 31 maart 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 

Voor alle financiële instrumenten die in Solvay's overzicht van de financiële positie tegen de reële waarde 
gewaardeerd zijn, geldt dat hun reële waarde per 31 maart 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 drie maanden eindigend op 31 maart 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. 
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6. 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: 
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 drie 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. 
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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 ontwikkelingsprojecten 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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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) 

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 

Cost of Carry: Verschil tussen de kosten van de bruto schuld en het rendement op contante tegoeden 
gefinancierd met schuld. 

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

EBIT: Earnings before interest and taxes of operationeel resultaat. 

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). 

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 
 

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. 

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 

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 
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Belangrijke data voor beleggers 

12 mei 2015 Jaarlijkse vergadering van aandeelhouders (om 10:30) 

19 mei 2015 Betaling van het saldo van het dividend van € 2,06 * over 2014 (coupon nr. 96) 

Ex-dividendnotering met ingang van 15 mei 2015 

10 en 11 juni 2015 Solvay Capital Markets Day 

29 juli 2015  Bekendmaking van de resultaten over het 2e kwartaal en de resultaten over de 1ste helft 
van 2015 (om 07:00) 

29 oktober 2015 Bekendmaking van de resultaten over het 3e kwartaal en de resultaten over de eerste 9 
maanden van 2015 en het interim-dividend voor 2015 (betaalbaar in januari 2016, 
couponnr.97) (om 7:00) 

* Twee komma nul zes, laatste decimaal herhaald. Dividenduitkeringen afgerond op de dichtstbijzijnde eurocent.  

 

 

 

 
 

 
 

 

www.solvay.com 

 

 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer 
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