
1. OVERZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE
RESULTATEN 73

Financiële kerncijfers 73

Historische financiële kerncijfers 74

2. ACHTERGRONDINFORMATIE 75

Vergelijkingsbasis 75

Onderliggende versus IFRS winst- & verliesrekening 75

Alternatieve prestatie-indicatoren (APM) 75

Beschrijving van de operationele segmenten 76

3. TOELICHTINGEN BIJ DE ONDERLIGGENDE
GROEPSCIJFERS 78

TOELICHTING B1 Netto-omzet 78

TOELICHTING B2 Onderliggende grondstoffen- en
energiekosten 78

TOELICHTING B3 Onderliggende EBITDA 79

TOELICHTING B4 Onderliggende afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen 79

TOELICHTING B5 Onderliggende netto financieringskosten 80

TOELICHTING B6 Onderliggende belastingen op winst 80

TOELICHTING B7 Onderliggende winst van beëindigde
bedrijfsactiviteiten 80

TOELICHTING B8 Kapitaalinvesteringen 81

TOELICHTING B9 Vrije kasstroom 82

TOELICHTING B10 Nettowerkkapitaal 82

TOELICHTING B11 Nettoschuld 83

TOELICHTING B12 CFROI 84

TOELICHTING B13 Onderzoek & innovatie 84

4. TOELICHTINGEN BIJ DE ONDERLIGGENDE
SEGMENTCIJFERS 85

TOELICHTING B14 Advanced Materials 86

TOELICHTING B15 Advanced Formulations 87

TOELICHTING B16 Performance Chemicals 88

TOELICHTING B17 Functional Polymers 89

TOELICHTING B18 Corporate & Business Services 90

5. AANSLUITING VAN ONDERLIGGENDE MET
IFRS-CIJFERS 90

TOELICHTING B19 IFRS EBITDA 91

TOELICHTING B20 IFRS EBIT 92

TOELICHTING B21 IFRS netto financieringskosten 92

TOELICHTING B22 IFRS belastingen op winst 92

TOELICHTING B23 IFRS winst van beëindigde
bedrijfsactiviteiten 92

TOELICHTING B24 IFRS winst van de periode 92

6. TOELICHTINGEN BIJ DE CIJFERS PER AANDEEL 93

TOELICHTING B25 Winst per aandeel 94

TOELICHTING B26 Dividend 94

7. VOORUITZICHTEN 2017 95

Beheerverslag

Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur 33

Risicobeheer 57

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN
Extra-financiële jaarrekening 96

Jaarrekening 130

Verklaringen: verslag van de commissaris & verklaring van de verantwoordelijke

personen 225

72
SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016



IFRS(1) Onderliggend

In € miljoen
Toelich-

tingen 2016
2015

pro forma % joj 2016
2015

pro forma % joj
Netto-omzet B1 10 884 11 415 –4,7% 10 884 11 415 –4,7%

Netto operationele kosten, exclusief waardever-
mindering & afschrijvingen B2 –8 753 –9 559 8,4% –8 600 –9 290 7,4%

EBITDA B3 2 131 1 857 15% 2 284 2 125 7,5%
EBITDA-marge B3 21% 19% 2,4pp

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminde-
ringen van activa B4 –1 169 –1 103 –6,0% –750 –727 –3,1%

EBIT 962 754 28% 1 534 1 398 9,7%
Netto financieringskosten B5 –339 –320 –5,7% –469 –441 –6,4%
Belastingen op winst B6 56 –35 n.m. –291 –300 3,2%

Belastingvoet B6 28% 32% –4,8pp
Winst van de periode uit beëindigde bedrijfsacti-
viteiten B7 –6 50 n.m. 133 175 –24%
Winst van de periode toegerekend aan minder-
heidsbelangen (-) –53 –48 11% –61 –65 –6,6%

Winst toegerekend aan Solvay aandeel 621 400 55% 846 768 10%
Gewone winst per aandeel (in €) B25 6,01 3,86 56% 8,19 7,40 11%
Dividend(2) B26 3,45 3,30 4,5% 3,45 3,30 4,5%
Kapitaalinvesteringen B8 –981 –1 160 15% –981 –1 160 15%

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsac-
tiviteiten B8 –929 –1 057 12% –929 –1 057 12%
Kasstroomomzetting B8 59% 50% 9,0pp

Vrije kasstroom B9 876 492 78% 876 492 78%
Vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactivi-
teiten B9 736 394 87% 736 394 87%

Netto werkkapitaal B10 1 396 1 557 –10% 1 396 1 557 –10%
Netto werkkapitaal / omzet B10 15,3% 13,4% 1,9pp

Nettoschuld(3) B11 –4 356 –4 379 – –6 556 –6 579 –
Onderliggende hefboomgraad(3)(4) B11 2,60 2,82 –0,21

CFROI(5) B12 6,3% 6,1% 0,3pp
Onderzoek & innovatie B13 –350 –361 3,0%

Onderzoek- & innovatie-intensiteit B13 3,2% 3,2% 0,1pp

(1) Een volledige aansluiting van de IFRS en de onderliggende winst-en verliesrekening is te vinden in hoofdstuk 5 van de Business Review.
(2) Aanbevolen dividend voor 2016, in afwachting van algemene aandeelhoudersvergadering op 9 mei 2017.
(3) De onderliggende nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, opgenomen als eigen vermogen onder IFRS.
(4) De onderliggende hefboomgraad voor 2016 werd berekend op basis van de onderliggende EBITDA inclusief de beëindigde bedrijfsactiviteiten Acetow en

Vinythai.
(5) De pro forma CFROI voor 2015 is niet aangepast voor de afsplitsing van Acetow en Vinythai.
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Zoals gepubliceerd
In € miljoen 2012 2013 2014 2015(1) 2016
Winst- & verliesrekeningcijfers

Omzet a 12 831 10 367 10 629 11 047 11 403
Netto-omzet b 12 435 9 938 10 213 10 578 10 884
Onderliggende EBITDA c 2 067 1 663 1 783 1 955 2 284

Onderliggende EBITDA-marge d 17% 17% 17% 18% 21%
IFRS EBIT e 1 275 647 652 833 962
Onderliggende winst van de periode f 907
IFRS winst van de periode g 601 315 13 454 674
Onderliggende winst toegerekend
aan Solvay aandeel h 622 680 846
IFRS winst toegerekend aan Solvay
aandeel i 584 270 80 406 621

Kasstroomcijfers
Kapitaalinvesteringen k –785 –810 –987 –1 037 –981

Kapitaalinvesteringen uit voort-
gezette bedrijfsactiviteiten l –785 –708 –861 –969 –929
Kasstroomomzetting m = (c+l)/c 62% 57% 52% 50% 59%

Vrije kasstroom n 787 524 656 387 876
Balanscijfers

Netto werkkapitaal p 1 379 1 217 1 101 1 557 1 396
Netto werkkapitaal / omzet q = µ(p/a)(2) 12,4% 12,9% 13,5% 13,4% 15,3%

Onderliggende nettoschuld(3) r = s+t –1 125 –2 302 –1 978 –6 579 –6 556
Eeuwigdurende hybride
obligaties s – –1 200 –1 200 –2 200 –2 200
IFRS nettoschuld t –1 125 –1 102 –778 –4 379 –4 356

Totaal eigen vermogen u 6 574 7 453 6 778 9 668 9 956
Eigen vermogen toegerekend
aan minderheidsbelangen v 443 378 214 245 250
Eeuwigdurende hybride
obligaties in eigen vermogen w – 1 194 1 194 2 188 2 188
Eigen vermogen toegerekend
aan Solvay aandeel x = u-v-w 6 131 5 881 5 369 7 234 7 518

Onderliggende hefboomgraad(4) y = -r/c 0,5 1,4 1,1 2,8 2,6
Overige kenrcijfers

CFROI(5) A 6,5% 6,9% 6,9% 6,9% 6,3%
Onderzoek & innovatie B –300 –280 –287 –320 –350

Onderzoek- & innovatie-inten-
siteit C = -B/b 2,4% 2,8% 2,8% 3,0% 3,2%

(1) De cijfers van het boekjaar 2015 worden niet voorgesteld op pro forma basis, i.e. sluiten Cytec uit.
(2) Gemiddelde van de kwartalen.
(3) De onderliggende nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, opgenomen als eigen vermogen onder IFRS.
(4) De onderliggende hefboomgraad voor 2016 werd berekend op basis van de onderliggende EBITDA inclusief de beëindigde bedrijfsactiviteiten Acetow en

Vinythai. De onderliggende hefboomgraad voor 2015 werd berekend op basis van de onderliggende pro forma EBITDA, inclusief Cytec.
(5) De CFROI voor 2012 is berekend vóór de afsplitsing van Indupa.

Bovenstaande tabel is een historisch overzicht van de cijfers van de
Groep zoals bekendgemaakt op de referentiedatum. Deze gegevens
zijn niet beïnvloed door eventuele latere herbewerkingen als gevolg
van perimeterwijzigingen, aanpassingen in IFRS/IAS-normen, enz.

In de referentieperioden hebben zich de volgende belangrijke veran-
deringen voorgedaan:

Historische financiële kerncijfers

2012:

Latijns-Amerikaanse chloorvinylactiviteit Indupa geclassificeerd
als beëindigde bedrijfsactiviteiten activa beschikbaar voor
verkoop;

–

2013:

Europese chloorvinylactiviteiten geclassificeerd als beëindigde
bedrijfsactiviteiten en activa beschikbaar voor verkoop;

–

Overname van Chemlogics, met ingang van 1 november gecon-
solideerd;

–

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN
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Na de aankondiging eind 2016 van de geplande vervreemding van
Acetow en Vinythai, werden deze bedrijfsactiviteiten ondergebracht in
beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa aangehouden voor verkoop. De
2015 winst- en verliescijfers werden herwerkt om de vergelijking te
vergemakkelijken.

De resultaten van het voormalige Cytec worden sinds 1 januari 2016
geconsolideerd in de winst- en verliesrekening en het kasstroomover-
zicht van de Groep. Vergelijkbare informatie voor het vierde kwartaal en
het jaar 2015 wordt voorgesteld op niet-geauditeerde pro forma basis
alsof de overname van Cytec op 1 januari 2015 had plaatsgevonden.

Naast de financiële informatie op IFRS-basis stelt Solvay ook onderlig-
gende prestatie-indicatoren op de winst- en verliesrekening voor om
een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven van de
economische prestaties van de Groep. Deze cijfers passen de IFRS-
cijfers aan voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toere-
kening van de overnameprijs (PPA) bij acquisities, voor de coupons van
eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS ondergebracht
worden als eigen vermogen maar beschouwd worden als schulden in
de onderliggende informatie, en voor andere elementen, teneinde een
voorstelling te bekomen zonder vertekeningen, en die de beoordeling
van de onderliggende prestaties en de vergelijkbaarheid van de resul-
taten doorheen de tijd mogelijk maakt. Deze aanpassingen omvatten:

Solvay is van oordeel dat deze prestatie-indicatoren nuttig zijn voor
de analyse en beschrijving van wijzigingen en evoluties van zijn histo-
rische resultaten van activiteiten, omdat ze toelaten om prestaties
te vergelijken op een consistente basis. De onderliggende winst- en
verliesrekening is niet geäuditeerd maar ze worden afgeleid van de
geäuditeerde IFRS rekeningen.

Solvay gebruikt alternatieve prestatie-indicatoren om zijn financiële
prestaties te meten. Deze zijn:

2014:

Toepassing van IFRS 11;–
Eco Services geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten
en activa beschikbaar voor verkoop, en effectief vervreemd op 2
december;

–

2015:

Europese chloorvinylactiviteiten ondergebracht in de joint venture
Inovyn (50% Solvay, 50% Ineos) op 1 juli;

–

Overname van 100% van de aandelen van Cytec Industries Inc. op
9 december 2015. De beginbalans van Cytec is per 31 december
2015 volledig geconsolideerd binnen de Solvay Groep. De resul-
taten en kasstromen van Cytec voor de periode tussen 9 en 31
december zijn niet materieel, behalve voor de overnamekosten,
die worden voorgesteld als portefeuillebeheer en herevaluaties.
Hierdoor droeg Cytec in 2015 niet bij tot de nettowinst of
kasstromen van de Groep.

–

2016:

Vervreemding van Solvay's aandeel in de Inovyn joint-venture op 7
juli;

–

Acetow en Vinythai geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactivi-
teiten en activa beschikbaar voor verkoop;

–

De vervreemding van de Latijns-Amerikaanse chloorvinylactiviteit
Indupa op 27 december.

–

ACHTERGRONDINFORMATIE2.

Vergelijkingsbasis

Onderliggende versus IFRS winst- & verliesrekening

Resultaten van het beheer van de portefeuille en beoordelingen,

Resultaten van historische sanering en belangrijke geschillen,

Impacten aangaande fusies en overnames, voornamelijk non-cash
PPA impacten (bv. Reële waarde correctie van voorraden, en
afschrijvingen van immateriële activa) en retentiebonussen betref-
fende Chemlogics en andere verwervingen,

Netto financiële resultaten aangaande (a) wijzigingen in disconto-
voeten, (b) hyperinflatie, (c) coupons aangaande hybride obligaties
beschouwd als dividenden volgens IFRS, en (d) impacten van
schuldbeheer (voornamelijk winsten en verliezen betreffende
vervroegde terugbetaling van schulden),

Aanpassingen aan de resultaten van investeringen opgenomen
volgens de vermogensmutatiemethode, betreffende bijzondere
waardeverminderingsverliezen, en niet gerealiseerde wisselkoers-
resultaten op schulden;

Resultaten van voor verkoop beschikbare financiële activa,

Belastingseffecten aangaande bovenstaande elementen en belas-
tingkosten of –inkomsten uit vorige jaren.

Alle bovenstaande aanpassingen betreffen zowel voortgezette als
beëindigde bedrijfsactiviteiten, en omvatten de impacten van
minderheidsbelangen.

Alternatieve prestatie-indicatoren (APM)

Netto-omzet verwijst naar de omzet van goederen en diensten
met toegevoegde waarde die overeenstemmen met de expertise
en de kernactiviteiten van Solvay. De andere inkomsten, hoofd-
zakelijk uit handelstransacties in grondstoffen en energie en ook
andere opbrengsten die door de Groep als onregelmatig worden
beschouwd, zijn niet inbegrepen in de netto-omzet;

EBITDA of Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and
Amortization of operationeel resultaat vóór afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen.

EBIT: Earnings Before Interest and Taxes, of operationeel resultaat.

Belastingvoet = Inkomstenbelastingen / (Resultaat vóór belas-
tingen – Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint
ventures – interesten en gerealiseerde wisselkoersresultaten op
de Rusvinyl joint venture). De aanpassing van de noemer
aangaande geassocieerde deelnemingen en joint ventures is
gebaseerd op het feit dat deze contributies reeds na belastingen
zijn.

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN
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Deze alternatieve prestatie-indicatoren worden intern gebruikt voor
de analyse van de resultaten van de Groep en van zijn business
units. Ze worden ook gebruikt in de berekening van de variabele
verloning van het management. Deze alternatieve prestatie-indica-
toren zijn niet geauditeerd maar worden afgeleid uit de geauditeerde
IFRS rekeningen.

De bedrijfsactiviteiten van Advanced Materials leveren een belang-
rijke bijdrage aan de groei en de prestaties van de Groep door hun
toonaangevende positie op markten met hoge toetredingsdrempels
en door hun sterke investeringsrendement. Innovatiefocus, een
ongekend brede portefeuille, de nauwe relatie met de klant en de
marktkennis in combinatie met de wereldwijde marktpositie
biedt een aantrekkelijke concurrentievermogen voor bedrijven die
op zoek zijn naar meer energie-efficiëntie en minder vervuilende
alternatieven.

Met meer dan 1.500 producten biedt Specialty Polymers het grootste
assortiment hoogpresterende polymeren in de wereld. Deze GBU
beweegt zich op zeer gediversifieerde en dynamische markten (zoals
de automobielsector, luchtvaart, smart devices, energie, gezond-
heidszorg en waterbehandeling), mede op basis van lichtgewichtma-
terialen en de wereldwijde vraag naar "schone" technologie.

Composite Materials is een vooraanstaande leverancier voor de
markt van luchtvaartmaterialen en staat bekend vanwege zijn
toonaangevende technologieën en de toegevoegde waarde voor de
klant: schaal en technische capaciteiten. De producten maken vlieg-
tuigen lichter, wat hun voetafdruk op het leefmilieu verlicht. Naast
luchtvaart bedient het ook andere toepassingen in windenergie,
sport, zeilboten en tevens de automobielsector , waar de lichtge-
wichteigenschappen een aanzienlijk ontwikkelingspotentieel bieden.

Special Chem produceert fluor- en zeldzame-aardmetaalformule-
ringen voor automobiel-, halfgeleiders- en verlichtingstoepassingen.
Met zijn industriële knowhow, wereldwijde aanwezigheid en lokale
O&I-activiteiten, heeft Special Chem zich gepositioneerd als een
strategische partner voor de automobielsector als producent van
materialen die gebruikt worden in katalysatoren die uitlaatgassen
zuiveren en het solderen van aluminium, en tevens als producent
van reinigings- en polijstmaterialen voor de halfgeleiderindustrie.

Silica produceert uiterst dispergeerbare silica, die voornamelijk
gebruikt wordt voor energiezuinige en hoogwaardige autobanden.
Het ontwikkelt innovatieve oplossingen voor wereldwijde banden-
producenten en beschikt ook over een silica-assortiment voor tal
van andere marktsegmenten zoals tandpasta, voeding, industriële
producten en rubberen voorwerpen.

Vrije kasstroom bestaat uit kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
(exclusief kasstromen betreffende verwervingen van dochteron-
dernemingen) plus kasstromen uit investeringsactiviteiten
(exclusief verwervingen en vervreemdingen van dochteronderne-
mingen en andere investeringen, en exclusief leningen aan
geassocieerde deelnemingen en andere niet-geconsolideerde
deelnemingen, evenals gerelateerde belastingelementen).

Kapitaalinvesteringen zijn geldmiddelen betaald voor de
verwerving van materiële vaste en immateriële activa.

Kasconversie is een verhouding om de conversie van EBITDA in
kasstromen te meten. Het is gedefineerd als onderliggende
EBITDA + CAPEX van voortgezette bedrijfsactiviteiten) / onderlig-
gende EBITDA

Nettoschuld = langlopende financiële schulden plus kortlopende
financiële schulden min geldmiddelen en kasequivalenten min
overige vorderingen in financiële instrumenten. Onderliggende
nettoschuld herclassificeert als 100% schuld de eeuwigdurende
hybride obligaties, die als eigen vermogen worden beschouwd
onder IFRS.

Hefboomgraad = nettoschuld / onderliggende EBITDA van de
voorbije 12 maanden. Onderliggende leverage ratio = onderlig-
gende nettoschuld / onderliggende EBITDA van de voorbije 12
maanden

CFROI of Cash Flow Return On Investment meet het kasren-
dement van Solvay’s bedrijfsactiviteiten. Het maakt gebruik van
een redelijke schatting van de vervangingswaarde van activa en
vermijdt verdraaiingen door bijvoorbeeld waardeverminderingen.
Het wordt berekend als de verhouding tussen de Recurrente
Kasstroom en Geïnvesteerd Kapitaal, waarbij:

Recurrente kasstroom = Onderliggende EBITDA + (Dividenden
ontvangen van geassocieerde deelnemingen en joint ventures,
min Resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint
ventures) + Recurrente capex + Recurrente inkomstenbelas-
tingen.

–

Geïnvesteerd kapitaal = Vervangingswaarde van de goodwill en
de materiële vaste activa + Netto werkkapitaal + Boekwaarde
van geassocieerde deelnemingen en joint ventures.

–

Recurrente capex is genormaliseerd op 2% van de vervangings-
waarde van de materiële vaste activa, na aftrek van Goodwill
waarden.

–

Recurrente Inkomstenbelastingen zijn genormaliseerd op 30%
van (de Onderliggende EBIT min Resultaten van geassocieerde
deelnemingen en joint ventures).

–

Onderzoek & innovatie meet de totale kasinspanningen in
onderzoek en ontwikkeling, ongeacht of de uitgegeven warden of
gekapitaliseerd. He bestaat uit uitgaven en kapitaalinvesteringen
aangaande onderzoek en ontwikkeling opgenomen in het
resultaat, vóór aftrek van subsidies, royalties en afschrijvingslasten.

Onderzoek- en Innovatie-instensiteit: Onderzoek & innovatie /
netto-omzet

Netto werkkapitaal: Dit omvat voorraden, handelsvorderingen, en
overige vlottende vorderingen, min handelsschulden, en overige
verplichtingen op korte termijn.

Beschrijving van de operationele segmenten
Advanced Materials

Specialty Polymers

Composite Materials

Special Chem

Silica
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De activiteiten van Advanced Formulations, één van de drijvende
krachten achter de groei van Solvay, onderscheiden zich door hun
toepassingen, klantgerichte aanpak en een relatief lage kapitaalin-
tensiteit. Het productaanbod van dit segment is afgestemd op de
algemene maatschappelijke trends en speelt in op de steeds
strengere eisen die gesteld worden met betrekking tot het milieu en
energiebesparing, en op de uitdagingen in de markten voor massa-
consumptie.

Novecare ontwikkelt en produceert formuleringen die de eigen-
schappen van vloeistoffen wijzigen. Het biedt oplossingen voor de
olie- en gasindustrie, waarbij gebruik gemaakt wordt van het grootste
assortiment aan chemische stoffen ter wereld. Novecare levert ook
gespecialiseerde oplossingen voor bepaalde industriële toepas-
singen, landbouw en coatings.

Technology Solutions is wereldleider op het gebied van gespeciali-
seerde mijnbouwreagentia, fosfinegebaseerde chemicaliën en oplos-
singen voor de stabilisering van polymeren. De portefeuille bestaat
uit hoogwaardige, toonaangevende technologieën, ongeëvenaarde
technische dienstverlening en toepassingen waarmee klanten
ondersteund worden bij de ontwikkeling van oplossingen op maat,
in het bijzonder in de mijnbouw, waar Solvay's producten toelaten
metalen te winnen uit voortdurend complexere en meer uitgeputte
ertsen.

Aroma Performance is 's werelds grootste producent van vanil-
learoma’s voor gebruik in voeding, geuren en smaken en eveneens
van synthetische halffabricaten die gebruikt worden in parfums.

Actief op volwassen, robuste markten, waar het succes van dit
segment vooral bepaald wordt door schaalvoordelen, concurrentie-
vermogen en de kwaliteit van de dienstverlening. Performance
Chemicals, dat veel kasstromen genereert, zet volop in op uitmun-
tendheidsprogramma’s om op een duurzame manier toegevoegde
waarde te creëren.

Soda Ash & Derivatives is de grootste producent ter wereld van
natriumcarbonaat en natriumbicarbonaat, dat voornamelijk verkocht
wordt aan fabrikanten van glas, maar ook gebruikt wordt in deter-
genten, landbouwproducten, voedsel en voeding. Het is een stabiele
en winstgevende divisie, dankzij de goede prijszetting en een groei
van rond de 5%, gebaseerd op hoogwaardige activa.

Solvay is marktleider in waterstofperoxide, zowel naar marktaandeel
als technologie. Waterstofperoxide (H2O2) wordt voornamelijk
gebruikt in de papierindustrie om houtpulp te bleken. De stof kan
ook in tal van andere markten gebruikt worden zoals in de chemie,
voeding, textiel en het leefmilieu.

Coatis produceert duurzame oplosmiddelen op glycerinebasis en
gespecialiseerde fenolproducten, voornamelijk voor de Latijns-
Amerikaanse markt. Het is de onbetwiste marktleider in Brazilië voor
fenolproducten en -derivaten die worden gebruikt bij de productie
van kunstharsen voor gieterijen, de bouw en schuurmiddelen.

Dit segment omvat voornamelijk polyamide-gerelateerde activiteiten.
Deze produceert polyamideverbindingen die gebruikt worden in
hoogwaardige kunststoffen en polyamidevezels. De participatie van
Solvay in de chloorvinyl joint venture RusVinyl in Rusland is hier ook
ondergebracht.

De GBU is één van de weinige spelers die de volledige polyami-
deketen beheerst, van de toelevering (productie van halffabricaten
en polymeren) tot het eindproduct (ontwikkeling van hoogwaardige
technische kunststoffen), hoofdzakelijk voor de automobiel-, elektri-
citeit-, elektronica- en verschillende consumptiegoederenmarkten.
Hieronder vallen ook de bedrijfsactiviteiten in Latijns-Amerika, waar
textiel en industriële garens op basis van polyamide 6.6 worden
geproduceerd en gecommercialiseerd voor eindgebruik in kledij en
industriële toepassingen.

De Russische chloorvinylactiviteit bestaat uit de RusVinyl joint venture
die in 2014 operationeel werd. Deze wordt geconsolideerd volgens
de equity-methode.

Solvay Energy Services levert innovatieve en duurzame diensten op
maat om de energie-efficiëntie te verhogen en de CO2-uitstoot te
verminderen voor de Solvay-groep en andere industriële klanten met
energie-intensieve activiteiten. De dienstverlening varieert van de
optimalisatie van de energievoorziening en het energieverbruik tot
het beheren van energieprijsrisico’s en de exploitatie van warmte-
krachtkoppelingsinstallaties.

Andere Corporate & Business Services omvat, via een wereldwijde
organisatie van gedeelde diensten, alle informaticadiensten en de
belangrijkste administratieve afdelingen van de Groep (boekhouding,
kredietafdeling, klantendienst, douane-, loon- en personeelsadmini-
stratie en inkoop).

Advanced Formulations

Novecare

Technology Solutions

Aroma Performance

Performance Chemicals

Soda Ash & Derivatives

Peroxides

Coatis

Functional Polymers

Polyamides

Chloorvinyl

Corporate & Business Services
Solvay Energy Services

Andere Corporate & Business Services
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De netto-omzet daalde met 4,7% tot € 10 884 miljoen. De volumes
bleven gemiddeld gelijk. De verkoopprijzen daalden echter, terwijl de
valutakoersfluctuaties een negatieve impact hadden op conversie en
de perimeter iets afnam.

De volumes waren grotendeels stabiel, waarbij de groei bij Functional
Polymers de lagere omzet bij Advanced Formulations kon compen-
seren. Advanced Materials zette een goede groei neer in de markten
voor consumentengoederen, medische apparatuur en de auto-
industrie. Deze groei kon zo ruimschoots compenseren voor de
lagere productiegraad voor passagiersvliegtuigen en de kleinere
vraag naar smart devices, inclusief de impact van voorraadaanpas-
singen in die markten. De olie- en gasmarkten begonnen aan een
herstel in de tweede helft van het jaar, maar de activiteit bleef
beduidend beneden het niveau van 2015, wat drukte op de resul-
taten van Advanced Formulations. Deze impact werd echter deels
goedgemaakt door groei in andere markten, zoals landbouw en
voeding. Bij Performance Chemicals bleven de volumes gelijk.
Functional Polymers zag hogere volumes dankzij een sterke vraag
naar polyamide 6.6 tussenproducten en speciale materialen.

De prijzen daalden gemiddeld met 2,3%, vooral omdat lagere grond-
stofprijzen aan klanten werden doorgerekend en vanwege de
prijsdruk op de olie- en gasmarkt en in Latijns Amerika.

Valutakoersfluctuaties hadden een enigszins negatieve impact van
1,5% op conversie door de waardevermindering van de Chinese
renminbi en de Venezolaanse bolivar.

Het perimetereffect van 0,9% hield verband met de verkoop van de
koelmiddelen- en PCC-activiteiten in 2015.

De onderliggende kost van de omzet bedroeg € -8,2 miljard, en
bestond voor ongeveer 40% uit uitgaven voor grondstoffen en
energie.

De kosten voor grondstoffen voor de Groep bedroegen in 2016
ongeveer € -2,5 miljard, ongeveer 16% lager dan in 2015. Grond-
stoffen kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën:
ruwe oliederivaten circa 46%, mineraalderivaten circa 23% (bv.
glasvezel, natriumcarbonaat, natriumsilicaat, calciumsilicaat, fosfor,
natriumhydroxide …), aardgasderivaten (circa 13%), biochemische
stoffen circa 12% (bv. houtpulp, glycerol, guar, vetalcohol, ethanol …),
overige (circa 7%).

De energiekosten vormen een belangrijk onderdeel van de kosten-
structuur van de Groep. De netto-energiekosten bedroegen
ongeveer € -0,64 miljard in 2016, 10% lager dan in 2015. De energie-
bronnen waren gespreid over elektriciteit en gas (ongeveer 71%),
cokes, steenkool en antraciet (ongeveer 22%) en stoom en overige
(ongeveer 7%). Ongeveer 73% is afkomstig van fossiele brandstoffen.
Meer dan de helft van de kosten werden gemaakt in Europa
(ongeveer 56%), gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika (24%), en Azië
en de rest van de wereld (ongeveer 20%). De Groep volgt al vele jaren
een dynamisch energiebeleid. Als grote energieverbruiker wekt de
Groep haar eigen elektriciteit op via warmtekrachtkoppelingsinstal-
laties en stoomturbines, met een totale capaciteit van circa 800 MW.

TOELICHTINGEN BIJ DE ONDERLIGGENDE GROEPSCIJFERS3.

TOELICHTING B1
Netto-omzet

Evolutie van de netto-omzet

TOELICHTING B2
Onderliggende grondstoffen- en energiekosten
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Solvay Energy Services richt zich binnen de Groep op de optimalisatie
van de energiekosten en de CO2-uitstoot van de Groep. Solvay
Energy Services ging bovendien ook door met SOLLWATT®, het
uitmuntendheidsinitiatief voor operationele energie-efficiëntie, dat
streeft naar een vermindering van het energieverbruik en de optima-
lisatie van de energieproductie op de industriële sites. Tegen eind
2016 was SOLWATT® geleidelijk uitgerold en het wordt nu toegepast

in nagenoeg alle productievestigingen. Per december 2016(1) waren
er, na afloop van de onderzoeksfase, 2205 mogelijke maatregelen
geïdentificeerd die in totaal € 91 miljoen aan jaarlijkse besparingen
kunnen opleveren. Meer dan de helft van deze maatregelen, goed
voor € 35,5 miljoen en circa 359 kiloton CO2 per jaar, zijn sinds 2011
uitgevoerd(1). Soda Ash & Derivatives en Specialty Polymers zijn de
GBU’s die hiervan het meest hebben geprofiteerd.

De onderliggende EBITDA steeg met 7,5% tot € 2 284 miljoen, vooral
dankzij het prijszettingsvermogen en de lagere vaste kosten. Opera-
tionele uitmuntendheidsprogramma's droegen meer dan €
200 miljoen bij, naast de hoger dan verwachte synergievoordelen van
€ 70 miljoen als gevolg van de integratie van Cytec. Veranderingen in
volumes en mix hadden nauwelijks invloed. Valutakoersfluctuaties en
perimetereffecten hadden een licht negatief effect.

De volumes waren grotendeels stabiel en hadden over het algemeen
geen invloed op de EBITDA.

Dankzij het aanhoudende prijszettingsvermogen stegen de netto-
prijzen 5,9% op jaarbasis. De lagere verkoopprijzen werden
ruimschoots gecompenseerd door de lagere kosten voor grond-
stoffen en de resultaten van uitmuntendheidsinitiatieven in alle
segmenten. Advanced Formulations, waar de prijsdruk vanuit de olie-
en gasmarkt te groot was, vormt daarop de uitzondering. Het
doorlopend afdekkingsbeleid van Solvay beschermde het prijszet-
tingsvermogen tegen valutakoersfluctuaties op de korte termijn.

De lagere vaste kosten droegen 2,9% bij aan de EBITDA dankzij
operationele uitmuntendheidsprogramma's en synergiën, die inflatie
en de kosten als gevolg van grotere productiecapaciteit meer dan
goedmaakten.

De netto-impact van wisselkoersen op conversie was -1,9%, hoofdza-
kelijk door de aanzienlijke waardevermindering van de Venezolaanse
bolivar en de Chinese renminbi.

Het perimetereffect op de EBITDA was -0,4%.

De onderliggende EBITDA-marge bereikte 21%, een toename van
2,4%-punt tegenover 2015, en overschreed daarmee voor het eerst
de drempel van 20%.

De afschrijvings- en bijzondere waardeverminderingskosten
bedroegen € -750 miljoen, een stijging met 3% vergeleken met €
-727 miljoen in 2015. Dit is toe te schrijven aan de hogere kapitaalin-
vesteringen in de afgelopen jaren.

TOELICHTING B3
Onderliggende EBITDA

Evolutie van de onderliggende EBITDA

TOELICHTING B4
Onderliggende afschrijvingen en bijzondere waarde-
verminderingen

(1) In de Solwatt®-cijfers over 2016 zijn activiteiten van Acetow en Vinythai nog meegenomen.
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Onderliggend
In € miljoen 2016 2015 pro forma
Netto schuldenlasten a –226 –210

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties b –111 –112
Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen op de RusVinyl joint
venture c –26 –27
Disconteringskosten van de voorzieningen d –106 –92
Resultaat uit financiële activa beschikbaar voor verkoop e – –

Netto financieringskosten(1) f = a+b+c+d+e –469 –441

(1) De onderliggende netto financiële uitgaven omvatten de coupons op eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS worden opgenomen als
dividenden en daarom zijn uitgesloten van de winst- en verliesrekening, evenals de financiële uitgaven en gerealiseerde wisselkoersverliezen van de
RusVinyl joint-venture, die onder IFRS worden opgenomen in het resultaat van joint-ventures & geassocieerde deelnemingen en daarom zijn opgenomen
in de EBITDA op IFRS basis.

De onderliggende netto financieringskosten stegen van €
-441 miljoen in 2015 tot € -469 miljoen.

Onderliggend
In € miljoen 2016 2015 pro forma

Winst van de periode vóór belastingen a 1 065 957
Resultaat uit joint ventures & geassocieerde deelnemingen b 69 44
Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen op de RusVinyl joint
venture c –26 –27
Belastingen op winst d –291 –300

Belastingvoet e = -d/(a-b-c) 28% 32%

De onderliggende winstbelastingen bedroegen € -291 miljoen
tegenover € -300 miljoen in 2015, als gevolg van een lager belasting-
tarief van 28% tegenover 32% in 2015, dankzij een verandering in de
geografische mix van het resultaat vóór belastingen. De beëindigde bedrijfsactiviteiten betreffen de Latijns-Amerikaanse

pvc-activiteit Indupa, die eind december 2016 werd verkocht, de
onlangs afgesplitste acetaat-cellulose-activiteit Acetow en de pvc-
activiteit Vinythai. De bijdrage daarvan was lager dan vorig jaar, omdat
in 2015 de bijdrage van de Europese pvc-activiteit van € 57 miljoen,
die medio 2015 werd opgenomen in de Inovyn joint venture, nog was
meegenomen bij beëindigde activiteiten.

TOELICHTING B5
Onderliggende netto financieringskosten

De onderliggende netto schuldenlasten stegen van € -210 miljoen
in 2015 tot € -226 miljoen. De kosten voor valutaswaps en een
hogere gemiddelde rente werden gecompenseerd door de lagere
schuldenlast en cost-of-carrykosten.

De coupons op eeuwigdurende hybride obligaties bedroegen €
-111 miljoen, vergelijkbaar met 2015.

De financieringskosten van de RusVinyl joint venture bleven vrijwel
gelijk: € -26 miljoen nu tegenover € -27 miljoen vorig jaar.

De niet-contante discontokosten voor pensioenen en milieuver-
plichtingen bedroegen € -106 miljoen tegenover € -92 miljoen in
2015. Deze stijging is te wijten aan positieve eenmalige effecten in
2015 van uitkeringen na pensionering.

TOELICHTING B6
Onderliggende belastingen op winst

TOELICHTING B7
Onderliggende winst van beëindigde bedrijfsactivi-
teiten
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In € miljoen 2016 2015 pro forma(1)

Verwerving (-) van materiële vaste activa a –883
Verwerving (-) van immateriële vaste activa b –98

Kapitaalinvesteringen c = a+b –981 –1 160
Kapitaalinvesteringen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten d –51 –103

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten e = c-d –929 –1 057

(1) Het gedetailleerde kasstroomoverzicht van 2015 werd niet op pro forma basis voorgesteld en was niet herwerkt voor de afsplitsing van Acetow en
Vinythai. De kapitaalinvesteringen van 2015 worden echter wel op pro forma en herwerkte basis voorgesteld en vallen daarom niet te verzoenen met het
gedetailleerde kasstroomoverzicht.

In € miljoen 2016 2015 pro forma
Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten a –929 –1 057

Onderliggende EBITDA b 2 284 2 125
Kasstroomomzetting c = (a+b)/b 59% 50%

De kapitaaluitgaven uit voortgezette activiteiten waren
€ 127 miljoen lager dan in 2015 en bedroegen € -929 miljoen. Dit is
in lijn met de geplande vermindering van de investeringsintensiteit.
De cash-conversieratio steeg hierdoor van 50% naar 59%.

Naast kapitaaluitgaven voor gezondheid, veiligheid & milieu en voor
onderhoud, investeerde de Groep op selectieve wijze in een aantal
strategische projecten, waarbij de prioriteit lag bij activiteiten en
regio’s met een hoger en duurzamer groeipotentieel.

Om onze klanten van dienst te zijn vonden in 2016 wereldwijd
productie-uitbreidingen plaats. De belangrijkste daarvan zijn:

Een aantal groeiprojecten zorgden voor belangrijke kapitaaluitgaven
in 2016, maar zijn nog steeds in aanbouw:

TOELICHTING B8
Kapitaalinvesteringen

de aankondiging van een uitbreiding van de composietcapaciteit
met een geavanceerde harsfabriek op een vernieuwde site in
Duitsland. Na kwalificatie door de klanten, gaat de productie naar
verwacht in het tweede kwartaal van 2017 van start. Er zullen
dan materialen geleverd worden voor de LEAP-motor voor nieuwe
vliegtuigen van Airbus en Boeing.

Solvay startte de productie van uiterst dispersieve silica in de
nieuwe fabriek in Zuid-Korea om tegemoet te komen aan de
sterke en groeiende regionale vraag naar energiezuinige banden;

De nieuwe waterstofperoxidefabriek van Solvay in China startte de
productie voor hoogwaardige toepassingen, in antwoord op de
toenemende vraag vanuit de sectoren voor elektronica, waterbe-
handeling en aquacultuur, bovenop de vraag uit de eigen activi-
teiten van Solvay in halfgeleiders en smaakstoffen.

de nieuwe megafabriek voor waterstofperoxide voor propy-
leenoxide (HPPO) (330kt/jaar) in Saoedi-Arabië in een joint venture
met Sadara Aramco en Dow, die eind 2015 grotendeels klaar was
en in 2016 zou starten;

de bouw van een tweede PEEK-polymeerfabriek voor Specialty
Polymers, gelegen in in de Verenigde Staten (Georgia);

de tweede fase van de fabriek voor fluorpolymeren in China
(Changshu) voor Specialty Polymers, die in 2017 zal opstarten.
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In € miljoen 2016 2015 pro forma(1)

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten a 1 788
waarvan kasstromen verbonden aan verwerving van dochterondernemingen,
niet inbegrepen in de vrije kasstroom b 7

Kasstromen uit investeringsactiviteiten c –807
Verwerving (-) van dochterondernemingen d –23
Verwerving (-) van deelnemingen - Overige e 4
Leningen aan geassocieerde & niet-geconsolideerde deelnemingen f –25
Vervreemding (+) van dochterondernemingen en deelnemingen g 144
Betaalde belastingen op vervreemding van deelnemingen h –

Vrije kasstroom i = a-b+c-d-e-f-g-h 876 492
Vrije kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten j 140 98

Vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten k = i-j 736 394

(1) Het gedetailleerde kasstroomoverzicht van 2015 werd niet op pro forma basis voorgesteld en was niet herwerkt voor de afsplitsing van Acetow en
Vinythai. De vrije kasstroom van 2015 wordt echter wel op pro forma en herwerkte basis voorgesteld en valt daarom niet te verzoenen met het gedetail-
leerde kasstroomoverzicht.

De vrije kasstroom uit voortgezette activiteiten verdubbelde bijna van € 394 miljoen in 2015 tot € 736 miljoen. Naast de € 159 miljoen hogere
EBITDA droegen ook de lagere kapitaalinvesteringen en het strikte werkkapitaalbeheer hieraan bij. Inclusief de vrije kasstroom uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten, bedroeg de total vrije kasstroom € 876 miljoen, vergeleken met € 492 miljoen in 2015.

2016 2015
In € miljoen December September(1) Juni(1) Maart(1) December(1)(2)

Voorraden a 1 672 1 754 1 753 1 761 1 867
Handelsvorderingen b 1 621 1 728 1 730 1 664 1 615
Overige kortlopende vorderingen c 736 666 976 1 050 655
Handelsschulden d –1 547 –1 410 –1 414 –1 336 1 559
Overige kortlopende verplichtingen e –1 085 –985 –926 –999 1 021

Netto werkkapitaal f = a+b+c+d+e 1 396 1 753 2 119 2 140 1 557
Omzet g 2 933 3 048 3 053 3 052 3 109
Omzet h = 4*g 11 731 12 193 12 214 12 206 12 434

Netto werkkapitaal / omzet i = f / h 11,9% 14,4% 17,4% 17,5% 12,5%
Jaargemiddelde(2) j = µ(Kw1,Kw2,Kw3,Kw4) 15,3% 13,4%

(1) De cijfers van september 2016 en eerder zijn niet aangepast voor de afsplitsing van Acetow en Vinythai.
(2) Gemiddelde van de kwartalen. De cijfers van september 2015 en eerder, die gebruikt voor de berekening van het gemiddelde, zijn niet op pro forma basis,

i.e. sluiten Cytec uit.

De uitstroom van werkkapitaal bedroeg € -75 miljoen. De netto verhouding tussen werkkapitaal en omzet was gedurende het kwartaal gemiddeld
15,3% tegenover 13,4% in 2015, op niet-herwerkte basis. Die stijging was toe te schrijven aan de uitstaande vordering op de Inovyn uitstapprijs in
de eerste helft van 2016.

TOELICHTING B9
Vrije kasstroom

TOELICHTING B10
Nettowerkkapitaal
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2016 2015
In € miljoen December September(1) Juni(1) Maart(1) December(1)

Langlopende financiële schulden a –4 087 –4 976 –5 063 –5 540 –5 628
Kortlopende financiële schulden b –1 338 –505 –953 –732 –892

Brutoschuld c = a+b –5 426 –5 481 –6 016 –6 272 –6 520
Overige vorderingen in financiële instru-
menten d 101 119 124 155 111
Geldmiddelen & kasequivalenten e 969 1 060 1 080 1 555 2 030

Totale geldmiddelen en kasequivalenten f = d+e 1 070 1 179 1 204 1 711 2 141
IFRS nettoschuld g = c+f –4 356 –4 302 –4 812 –4 561 –4 379

Eeuwigdurende hybride obligaties h –2 200 –2 200 –2 200 –2 200 –2 200
Onderliggende nettoschuld i = g+h –6 556 –6 502 –7 012 –6 761 –6 579
Onderliggende EBITDA (laatste 12 maanden)(2) j 2 284 2 433 2 394 2 345 2 336

Onderliggende EBITDA van Acetow &
Vinythai k 235 – – – –

Aangepaste onderliggende EBITDA voor de
berekening van de hefboomgraad(3) l = j+k 2 519 2 433 2 394 2 345 2 336
Onderliggende hefboomgraad(3) m = -i/l 2,6 2,7 2,9 2,9 2,8

(1) De cijfers van september 2016 en eerder werden niet aangepast voor de afsplitsing van Acetow en Vinythai.
(2) De onderliggende EBITDA is gebaseerd op de laatste 12 maanden, i.e. de onderliggende EBITDA van de laatste vier kwartalen.
(3) Aangezien de nettoschuld aan het einde van 2016 nog niet de netto-opbrengst weerspiegelt van de vervreemding van de beëindigde bedrijfsactiviteiten

Acetow en Vinythai, terwijl de onderliggende EBITDA deze beëindigde bedrijfsactiviteiten uitsluit, wordt de onderliggende EBITDA aangepast voor de
berekening van de hefboomgraad.

De onderliggende nettoschuld was met € -6 556 miljoen stabiel
vergeleken met eind 2015. De sterke vrije kasstroom kon de finan-
ciële uitgaven van € -300 miljoen, inclusief de coupons op eeuwigdu-
rende hybride obligaties van € -84 miljoen en een hogere dividend-
uitkering, waarvan € -337 miljoen aan aandeelhouders van Solvay,
ruimschoots dekken. De netto-instroom van kasmiddelen uit
overnames en desinvesteringen hield voornamelijk verband met de
verkoop van het belang van Solvay in Inovyn en de netto-uitstroom
van kasmiddelen door de verkoop van Indupa. Overige verande-

ringen in de nettoschuld van € -237 miljoen hebben betrekking op
de niet-contante negatieve impact op de financiële schuld en gerela-
teerde instrumenten van wisselkoersfluctuaties, vooral door het
conversie-effect van de sterkere Amerikaanse dollar en Braziliaanse
real op de brutoschuld, en van de zwakkere Venezolaanse bolivar
op kasmiddelen. De nettoschuld conform IFRS bedroeg aan het eind
van het kwartaal € -4 356 miljoen, exclusief € -2 200 miljoen voor
hybride eeuwigdurende obligaties die onder IFRS worden
opgenomen als eigen vermogen.

TOELICHTING B11
Nettoschuld

Evolutie van de onderliggende nettoschuld
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2016 2015 pro forma(1)

In € miljoen
Gepubli-

ceerd
Aanpas-

singen Berekend
Gepubli-

ceerd
Aanpas-

singen Berekend
Onderliggende EBIT(2) a 1 534 –69 1 465 1 550 –43 1 506
Onderliggende EBITDA(2) b 2 284 –69 2 214 2 336 –43 2 292
Ontvangen dividenden van
geassocieerde deelnemingen &
joint ventures(3) c 22 – 22 13 – 13
Recurrente kapitaalinveste-
ringen(4) d = -2%*k –363 –388
Recurrente belastingen op
winst(5) e = -30%*a –439 –452

Recurrente kasstroomcijfers f = b+c+d+e 1 434 1 465
Materiële vaste activa g 6 472 6 946
Immateriële activa h 3 600 3 919
Goodwill i 5 679 5 840

Vervangingswaarde van goodwill
& vaste activa(6)(7) j = g+h+i 15 751 4 669 20 420 16 705 5 193 21 898

waarvan vaste activa k 18 134 19 422
Investeringen in geassocieerde
deelnemingen & joint ventures(6) l 497 –52 445 398 12 410
Netto werkkapitaal(6) m 1 396 355 1 751 1 557 231 1 787

Geïnvesteerd kapitaal n = j+l+m 22 615 24 095
CFROI n = f/m 6,3% 6,1%

(1) De cijfers van 2015 zijn niet herwerkt, maar zijn wel voorgesteld op pro forma basis.
(2) De aanpassing sluit het resultaat uit van geassocieerde deelnemingen en joint ventures.
(3) De aanpassing sluit beëindigde bedrijfsactiviteiten uit.
(4) Op dit moment geschat op 2% van de vervangingswaarde van de vaste activa.
(5) Op dit moment geschat op 30% van de onderliggende EBIT.
(6) De aanpassing weerspiegelt het kwartaalgemiddelde over het jaar.
(7) De aanpassing weerspiegelt het verschil tussen de geschatte vervangingswaarde van goodwill en vaste activa en de boekwaarde. De veranderingen in de

tijd zijn het gevolg van wisselkoersschommelingen, nieuwe investeringen en portfoliostappen.

De CFROI verbeterde tot 6,3% tegenover 6,1% pro forma in 2015, op niet-gecorrigeerde basis. Dit weerspiegelt de verbeterde prestaties van
Solvay, ondanks de impact van -0,2%-punt door de afstoting van Acetow en Vinythai.

In € miljoen 2016 2015
IFRS kosten van onderzoek & ontwikkeling a –305 –318

Subsidies & royalties verrekend in ifrs kosten van onderzoek & ontwikkeling b 33 32
Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa omvat in ifrs kosten
van onderzoek & ontwikkeling c –54 –39
Kapitaalinvesteringen in onderzoek & innovatie d –66 –50

Onderzoek & innovatie e = a-b-c+d –350 –361
Netto-omzet f 10 884 11 415
Onderzoek- & innovatie-intensiteit g = -e/f 3,2% 3,2%

De inspanningen op het gebied van Research & Innovation bedroegen in 2016 € -350 miljoen. De daling met 3% is vooral toe te schrijven aan
de herwerking voor Cytec en de daling bij R&I Corporate door de stopzetting van het OLED-project. 85% van de R&I-investeringen van de Groep
wordt rechtstreeks beheerd door de bedrijfsactiviteiten.

TOELICHTING B12
CFROI

TOELICHTING B13
Onderzoek & innovatie
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De inspanningen in onderzoek en innovatie zijn gebaseerd op de volgende innovatiehefbomen:

Onderliggend
In € miljoen 2016 2015 pro forma % joj
Netto-omzet 10 884 11 415 –4,7%

Advanced Materials 4 313 4 503 –4,2%
Advanced Formulations 2 668 2 885 –7,5%
Performance Chemicals 2 460 2 526 –2,6%
Functional Polymers 1 436 1 490 –3,6%
Corporate & Business Services 7 11 –39%

EBITDA 2 284 2 125 7,5%
Advanced Materials 1 110 1 079 2,9%
Advanced Formulations 484 522 –7,2%
Performance Chemicals 695 628 11%
Functional Polymers 222 141 57%
Corporate & Business Services –227 –245 7,3%

EBIT 1 534 1 398 9,7%
Advanced Materials 829 798 3,9%
Advanced Formulations 327 378 –14%
Performance Chemicals 534 470 14%
Functional Polymers 137 58 n.m.
Corporate & Business Services –293 –306 4,4%

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten –929 –1 057 12%
Advanced Materials –435 –415 –4,8%
Advanced Formulations –134 –225 40%
Performance Chemicals –186 –242 23%
Functional Polymers –95 –71 –34%
Corporate & Business Services –79 –104 24%

Onderzoek & innovatie –350 –361 3,0%
Advanced Materials –155 –160 3,4%
Advanced Formulations –87 –89 2,6%
Performance Chemicals –26 –26 –2,6%
Functional Polymers –30 –31 1,8%
Corporate & Business Services –52 –55 5,6%

Een uitmuntendheidsprogramma om de efficiëntie te verbeteren
en de doorlooptijd naar de markt te verkorten;

Beleid op het gebied van intellectuele eigendom om de toekom-
stige reikwijdte van Solvay te verbeteren;

Een uitgebreid netwerk van open innovatie (door samenwerking
met universiteiten, kmo's en andere bedrijfstakken) om de effici-
ëntie te optimaliseren en te profiteren van de in de buitenwereld
aanwezige creativiteit en capaciteit;

Samenwerking met start-ups en investeringen in risicokapitaal-
fondsen waardoor Solvay in strategische gebieden optimaal kan
profiteren van het aanwezige potentieel.

TOELICHTINGEN BIJ DE ONDERLIGGENDE SEGMENTCIJFERS4.

Segmentoverzicht
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Onderliggend
In € miljoen 2016 2015 pro forma % joj
Netto-omzet 4 313 4 503 –4,2%

Specialty Polymers 1 922 1 901 1,1%
Composite Materials 1 073 1 169 –8,2%
Special Chem 862 912 –5,5%
Silica 455 521 –13%

EBITDA 1 110 1 079 2,9%
EBITDA-marge 26% 24% 1,8pp
EBIT-marge 19% 18% 1,5pp
CFROI 9,4% 9,2% 0,2pp
Kasstroomomzetting 61% 62% –0,7pp
Onderzoek- & innovatie-intensiteit 3,6% 3,6% –

De netto-omzet bedroeg € 4 313 miljoen. De lagere omzet was
vooral het gevolg van de verkoop van de koelmiddelen- en PCC-activi-
teiten van Special Chem in 2015, naast ongunstige wisselkoersen. De
bescheiden volumegroei compenseerde de lagere prijzen. Specialty
Polymers zette een hogere omzet neer. De sterkere volumes voor
diverse toepassingen, zoals consumentengoederen, auto's en de
medische sector konden de teruggelopen vraag naar smart devices
meer dan goedmaken. De omzetvolumes van Composite
Materials leden onder de verwachte verminderde productie van
oudere vliegtuigprogramma’s en een lagere afzet aan industriële

markten. Special Chem rapporteerde een goede vraag naar kataly-
satoren voor auto's en groei in de halfgeleidermarkt. Bij Silica werd
de volumegroei in diverse regionale markten voor energiezuinige
banden grotendeels teniet gedaan door de waardevermindering van
de Venezolaanse bolivar.

De onderliggende EBITDA groeide 2,9% tot € 1 110 miljoen, geholpen
door operationele uitmuntendheidsprogramma's en synergiën uit
Cytec. Hierdoor steeg de EBITDA-marge met 1,8%-punten tot 26%.

TOELICHTING B14
Advanced Materials

Ontwikkelingen in netto-omzet
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Onderliggend
In € miljoen 2016 2015 pro forma % joj
Netto-omzet 2 668 2 885 –7,5%

Novecare 1 663 1 895 –12%
Technology Solutions 656 631 3,9%
Aroma Performance 350 360 –2,7%

EBITDA 484 522 –7,2%
EBITDA-marge 18% 18% 0,1pp
EBIT-marge 12% 13% –0,9pp
CFROI 6,1% 6,5% –0,4pp
Kasstroomomzetting 72% 57% 15pp
Onderzoek- & innovatie-intensiteit 3,2% 3,1% 0,2pp

De netto-omzet daalde met -7,5% naar € 2 668 miljoen, waarvan
-3,5% te wijten was aan lagere prijzen en de rest aan volumes en
wisselkoersfluctuaties. De jaaromzet van Novecare ondervond de
gevolgen van de terugval op de olie- en gasmarkten, die aan het eind
van het jaar verbeterde. Novecare liet goede groei zien in andere
markten, zoals huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten,
landbouw, coatings en industriële toepassingen. Bij Technology
Solutions steeg de omzet bijna 4% dankzij de groei bij op fosfor-
en fosfinegebaseerde chemicaliën. Dit beperkte de impact van de
zwakkere vraag uit de mijnbouwsector, waar een aantal belangrijke
klanten hun activiteiten terugschroefde. De omzet van Aroma

Performance profiteerde van volumegroei bij de nieuwe Chinese
vanillinefabriek, maar dit werd deels ongedaan gemaakt door de
prijsdruk vanuit concurrenten.

De onderliggende EBITDA daalde -7,2% naar € 484 miljoen onder
invloed van wisselkoersfluctuaties, lagere volumes en prijsdruk. De
onderliggende EBITDA-marge bleef stabiel op 18% na maatregelen
om de kosten te herstructureren in antwoord op de moeilijkere
marktomgeving.

TOELICHTING B15
Advanced Formulations

Ontwikkelingen in netto-omzet
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Onderliggend
In € miljoen 2016 2015 pro forma % joj
Netto-omzet(1) 2 460 2 526 –2 6%

Soda Ash & Derivatives 1 561 1 554 0,4%
Peroxides 542 558 –2,8%
Coatis 346 398 –13%

EBITDA 695 628 11%
EBITDA-marge 28% 25% 3,4pp
EBIT-marge 22% 19% 3,1pp
CFROI 8,9% 8,5% 0,5pp
Kasstroomomzetting 73% 61% 12pp
Onderzoek- & innovatie-intensiteit 1,1% 1,0% 0,1pp

(1) Na de afsplitsing van Acetow zijn een aantal resterende activiteiten nog steeds opgenomen in de netto-omzet van Performance Chemicals. Deze beliepen
€ 3 mln in kw4 en € 10 mln in het jaar 2016, tegenover € 4 mln in kw4 en € 16 mln in het jaar 2015. Er was geen materiële bijdrage aan de EBITDA.

De netto-omzet daalde -2,6% naar € 2 460 miljoen waarbij de
doorberekening van lagere grondstoffenkosten aan klanten leidde
tot gemiddeld lagere prijzen. De wisselkoerseffecten waren dit jaar
negatief, vooral door de waardevermindering van de Braziliaanse
real. De volumes bleven gemiddeld gelijk. Bij Soda Ash & Deriva-
tives waren de volumes vergelijkbaar met vorig jaar. De sterke omzet
van bicarbonaat in Azië na het opstarten van de nieuwe fabriek in
Thailand, compenseerden voor de wat lagere volumes in natriumcar-
bonaat als gevolg van de tragere marktvraag aan het begin van het
jaar. Bij Peroxides droeg de ingebruikneming van de nieuwe fabriek

in China bij aan de volumegroei in de traditionele markt voor het
bleken van houtpulp. Dit maakte de zwakkere omzet in specialiteits-
markten goed. In totaal daalde de omzet echter door het mixeffect.
Coatis leed onder de tegenvallende vraag vanuit de Latijns-Ameri-
kaanse markt.

De onderliggende EBITDA groeide met 11% tot € 695 miljoen. Opera-
tionele uitmuntendheidsinitiatieven bleven de belangrijkste pijler
voor deze verbetering en leidde tot een EBITDA-recordmarge van
28%.

TOELICHTING B16
Performance Chemicals

Ontwikkelingen in netto-omzet
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Onderliggend
In € miljoen 2016 2015 pro forma % joj
Netto-omzet 1 436 1 490 –3,6%

Polyamide 1 414 1 448 –2,4%
Chlorovinyls(1) 22 41 –47%

EBITDA 222 141 57%
EBITDA-marge 15% 9,5% 5,9pp
EBIT-marge 9,5% 3,9% 5,6pp
CFROI 5,1% 3,5% 1,6pp
Kasstroomomzetting 57% 50% 7,2pp
Onderzoek- & innovatie-intensiteit 2,1% 2,1% –

(1) Na de afsplitsing van Vinythai zijn nog een aantal overblijvende PVC handels- en onderzoeksactiviteiten opgenomen in de netto-omzet van Chlorovinyls.
Deze komen uit de beëindiging van de Europese, Latijns-Amerikaanse en Aziatische chloorvinylactiviteiten. Deze resterende activiteiten hadden geen
materiële impact op de EBITDA. De EBITDA omvat echter wel de nettobijdrage van de RusVinyl joint-venture (de Russische pvc-activiteit) na aanpassing
voor financiële uitgaven.

De netto-omzet daalde -3,6% naar € 1 436 miljoen door een prijs-
daling van -6,4%. Deze was het gevolg van lagere grondstoffenkosten
die gedeeltelijk werden doorberekend aan klanten. De volumes
stegen 3,5% dankzij de gunstige marktomstandigheden voor polya-
mides, zowel upstream als downstream. Valutakoersfluctuaties
hadden een negatieve impact op conversie van -1,4%. Dit kwam
door de waardestijging van de euro tegenover de lokale munten van
Brazilië en Korea, waar Solvay grote productiefaciliteiten heeft.

De onderliggende EBITDA groeide 57% tot € 222 miljoen dankzij het
hogere volume van polyamide, samen met de voordelen van opera-
tionele uitmuntendheidsprogramma’s die de lagere verkoopprijzen
ruimschoots goedmaakten. RusVinyl, de Russische pvc joint venture
van Solvay, leverde een sterke bijdrage aan de resultaten en draaide
gedurende het jaar nagenoeg op volle capaciteit. De onderliggende
EBITDA-marge steeg vergeleken met 2015 met 5,9%-punt tot 15%.

TOELICHTING B17
Functional Polymers

Ontwikkelingen in netto-omzet

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN

SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016
89



Onderliggend
In € miljoen 2016 2015 pro forma % joj
Netto-omzet 7 11 –39%

Energy Services 4 11 –68%
Other Corporate & Business Services 3 – n.m.

EBITDA –227 –245 7,3%

De netto onderliggende EBITDA-kosten kwamen uit op €
-227 miljoen, € 18 miljoen lager dan in 2015, dankzij uitmuntend-
heidsprogramma's en de synergievoordelen van Cytec. Exclusief
eenmalige posten in beide jaren valt de EBITDA € 41 miljoen hoger
uit dan in 2015.

Bij Energy Services bedroeg de EBITDA € 3 miljoen tegenover €
-3 miljoen in 2015. Het verschil is volledig toe te schrijven aan een
afschrijving van € -7 miljoen op CO2-emissierechten in 2015. In 2016
droegen de herstructurering van bepaalde hernieuwbare energie-
activiteiten en het verbeterde bedrijfsklimaat voor energie- en
CO2-beheer bij aan het resultaat.

De EBITDA-kosten bij Other Corporate & Business Services
bedroegen € -231 miljoen. Dit was een belangrijke verbetering ten
opzichte van 2015, toen een eenmalige winst van € 30 miljoen werd
opgenomen in verband met uitkeringen na pensionering in de VS.
De voordelen van operationele uitmuntendheidsprogramma's en
synergiën compenseerden ruimschoots de inflatie gedurende 2016.

Naast de financiële informatie conform IFRS rapporteert Solvay ook
onderliggende prestatie-indicatoren voor de winst-en-verliesre-
kening om een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven
van de economische prestaties van Solvay. Deze cijfers corrigeren de
IFRS-cijfers voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige
toerekening van de overnameprijs (PPA) bij acquisities, voor de
coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, die conform IFRS
ondergebracht worden als eigen vermogen maar beschouwd
worden als schulden in de onderliggende informatie, en voor andere
elementen, teneinde een voorstelling te verkrijgen zonder verteke-
ningen, en die de beoordeling van de onderliggende prestaties en de
vergelijkbaarheid van de resultaten doorheen de tijd mogelijk maakt.
De gegevens over 2016 worden vergeleken met niet-geauditeerde
pro forma-cijfers over 2015 inclusief Cytec, alsof de overname had
plaatsgevonden op 1 januari 2015.

TOELICHTING B18
Corporate & Business Services

AANSLUITING VAN ONDERLIGGENDE
MET IFRS-CIJFERS

5.
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2016 2015 pro forma

In € miljoen Toelichtingen IFRS
Aanpas-

singen
Onder-
liggend IFRS

Aanpas-
singen

Onder-
liggend

Omzet 11 403 – 11 403 11 882 – 11 882
waarvan andere dan van
kernactiviteiten 519 – 519 467 – 467
waarvan netto-omzet 10 884 – 10 884 11 415 – 11 415

Kostprijs van de omzet (B19) (B20) –8 314 84 8 230 –8 834 83 –8 751
Brutomarge 3 090 84 3 173 3 048 83 3 131

Commerciële & administratieve
kosten (B19) (B20) –1 465 50 –1 416 –1 517 57 –1 459
Kosten van onderzoek & ontwik-
keling (B20) –305 3 –302 –318 – –318
Overige operationele
opbrengsten & kosten (B20) –222 231 9 –228 229 1
Resultaat uit joint ventures &
geassocieerde deelnemingen (B19) 85 –16 69 21 22 44
Resultaat uit portefeuillebeheer
en herevaluaties (B19) (B20) –164 164 – –212 212 –
Resultaat uit historische sanering
& belangrijke juridische geschillen (B19) –56 56 – –41 41 –

EBITDA (B19) 2 131 152 2 284 1 857 268 2 125
Afschrijvingen & bijzondere
waardeverminderingen van
activa (B20) –1 169 419 –750 –1 103 376 –727

EBIT (B20) 962 571 1 534 754 644 1 398
Netto schuldenlasten (B21) –226 – –226 –235 25 –210
Coupons van eeuwigdurende
hybride obligaties (B21) – –111 –111 – –112 –112
Interesten en geboekte wissel-
koerswinsten/verliezen op de
RusVinyl joint venture (B21) – –26 –26 – –27 –27
Disconteringskosten van de
voorzieningen (B21) –118 12 –106 –77 –14 –92
Resultaat uit financiële activa
beschikbaar voor verkoop (B21) 5 –5 – –8 8 –

Winst van de periode vóór belas-
tingen 624 441 1 065 434 524 957

Belastingen op winst (B22) 56 –347 –291 –35 –265 –300
Winst van de periode uit voort-
gezette bedrijfsactiviteiten 680 94 774 399 259 657

Winst van de periode uit beëin-
digde bedrijfsactiviteiten (B23) –6 138 133 50 126 175

Winst van de periode (B24) 674 233 907 448 385 833
toegerekend aan Solvay aandeel (B24) 621 225 846 400 368 768
toegerekend aan minderheidsbe-
langen (B24) 53 7 61 48 17 65

De EBITDA conform IFRS bedroeg € 2 131 miljoen tegenover € 2
284 miljoen op onderliggende basis. Het verschil van € 152 miljoen
wordt verklaard door de volgende aanpassingen op de resultaten
conform IFRS, waardoor de resultaten beter te vergelijken zijn:

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

TOELICHTING B19
IFRS EBITDA

€ 82 miljoen voor niet-contante impact van de boekhoudkundige
toerekening van de overnameprijs (PPA). Deze bestaat uit het
opnemen in resultaat van de step-up in voorraden van Cytec, die
in “Kostprijs van de omzet” wordt aangepast.

€ 9 miljoen voor kosten verbonden aan vroegere overnames, in dit
geval de retentiepremies bij Chemlogics, die aangepast worden in
"Commerciële en administratieve kosten".

€ -16 miljoen in “Resultaat uit joint ventures & geassocieerde
deelnemingen” voor de valutawinst op in euro uitgedrukte
schulden van de RusVinyl joint venture, na de herwaardering van
de Russische roebel sinds begin van het jaar, gesaldeerd met
financieringskosten van de joint venture. Deze elementen worden
geherclassificeerd onder “Netto financieringskosten”.
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De EBIT conform IFRS bedroeg € 962 miljoen tegenover € 1
534 miljoen op onderliggende basis. Het verschil van € 571 miljoen
wordt verklaard door de eerder vermelde aanpassingen op EBITDA-
niveau van € 152 miljoen en € 419 miljoen bij “Afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen”. Deze laatste bestaan uit:

De netto financieringskosten conform IFRS bedroegen €
-339 miljoen vergeleken met € -469 miljoen op onderliggende basis.
De aanpassingen van € -130 miljoen in de netto financieringskosten
conform IFRS bestaan uit:

De winstbelasting conform IFRS stelden een winst van € 56 miljoen
voor vergeleken met een last van € -291 miljoen op onderliggende
basis. De aanpassing van € -347 miljoen bestaat uit:

Beëindigde bedrijfsactiviteiten genereerden een nettoverlies van
€ -6 miljoen conform IFRS, maar een winst van € 133 miljoen op
onderliggende basis. De aanpassing van € 138 miljoen op het
resultaat conform IFRS bestaat uit:

De winst over de periode die conform IFRS is toegerekend aan Solvay
bedroeg € 621 miljoen, na aftrek van € 53 miljoen aan winst toege-
rekend aan minderheidsbelangen. Op onderliggende basis bedroeg
de winst toegerekend aan minderheidsbelangen € 61 miljoen, na
aftrek van € 7 miljoen voor de impact van de eerder vermelde
aanpassingen. Dit leidde tot een onderliggende winst over de
periode toegerekend aan Solvay van € 846 miljoen.

€ 21 miljoen voor de nettokosten in “Resultaat van het beheer van
de portefeuille en herwaarderingen”, met uitzondering van gerela-
teerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Deze
omvatten herstructureringskosten van € -116 miljoen, voorna-
melijk verbonden aan herstructureringsplannen bij Corporate &
Business Services, Special Chem en Soda Ash & Derivatives,
evenals € -46 miljoen aan kosten en verliezen verbonden aan
overnames en vervreemdingen. Deze kosten werden deels
gecompenseerd door een netto meerwaarde van € 72 miljoen uit
de verkoop uit Inovyn, de vrijval aan Solvay van € 49 miljoen uit
holdback-betalingen bij Chemlogics en een netto meerwaarde van
€ 20 miljoen uit de verkoop van grond.

€ 56 miljoen aan nettokosten gerelateerd aan “Historische
saneringen & belangrijke juridische geschillen”.

TOELICHTING B20
IFRS EBIT

€ 277 miljoen voor de niet-contante impact van de boekhoud-
kundige toerekening van de overnameprijs (PPA). Deze bestaat
uit afschrijvingen op immateriële activa, die voor € 2 miljoen
aangepast worden in de “Kostprijs van de omzet”, voor
€ 41 miljoen in "Commerciële & administratieve kosten", voor
€ 3 miljoen in “Kosten van Onderzoek & Innovatie” en voor
€ 231 miljoen in "Overige operationele opbrengsten & kosten";

€ 143 miljoen voor de netto-impact van bijzondere waardevermin-
deringen, die niet-contant zijn en geboekt worden onder “Porte-
feuillebeheer en herwaarderingen”. Deze zijn voornamelijk
verbonden aan de stillegging van de natriumcarbonaatfabriek in
Egypte voor € -82 miljoen en aan hernieuwbare energie-activa
voor € -49 miljoen.

TOELICHTING B21
IFRS netto financieringskosten

€ -26 miljoen voor de herclassificatie als netto financieringskosten
van de financieringskosten en de gerealiseerde valutakoersresul-
taten op in euro uitgedrukte schulden van de RusVinyl joint
venture. Het verschil van € 42 miljoen met de aanpassing op de
EBITDA is toe te schrijven aan niet-gerealiseerde wisselkoers-
winsten.

€ -111 miljoen voor herclassificatie van de coupons op eeuwigdu-
rende hybride obligaties, die onder IFRS als dividenden worden
opgenomen, maar bij de onderliggende resultaten als financie-
ringskosten.

€ 12 miljoen voor de eenmalige netto-impact van dalende discon-
tovoeten op de waardering van milieuverplichtingen.

€ -5 miljoen voor het “Resultaat uit financiële activa beschikbaar
voor verkoop”.

TOELICHTING B22
IFRS belastingen op winst

€ -145 miljoen voor de impact op belastingen van aanpassingen
in het onderliggend resultaat vóór belastingen (zoals hiervoor
beschreven),

€ -202 miljoen voor belastingelementen die verband houden met
voorgaande jaren, voornamelijk door de opname van uitgestelde
belastingvorderingen in België en het Verenigd Koninkrijk.

TOELICHTING B23
IFRS winst van beëindigde bedrijfsactiviteiten

€ 129 miljoen voor Indupa, inclusief aanpassingen inde reële
waarde en € 54 miljoen voor de recyclage van negatieve omreke-
ningsverschillen op valuta bij de afronding van de verkoop eind
december.

€ 26 miljoen voor kosten verbonden aan de vervreemding van
Acetow en Vinythai, inclusief PPA afschrijvingen.

€ -17 miljoen verbonden aan winsten op de vervreemde farma-
ceutische activiteiten, aangezien in onderliggende resultaten geen
rekening wordt gehouden met winsten en verliezen na afsluiting
van de vervreemding.

TOELICHTING B24
IFRS winst van de periode
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Zoals gepubliceerd
2012 2013 2014 2015 2016

Aantal aandelen (in 1000 aandelen)
Uitgegeven aandelen op het einde van het jaar a 84 701 84 701 84 701 105 876 105 876
Eigen aandelen op het einde van het jaar b 1 735 1 530 1 719 2 106 2 652
Aandelen aangehouden door Solvac op het einde
van het jaar c 25 559 25 559 25 578 32 116 32 511
Uitstaande aandelen op het einde van het jaar d = a-b 82 966 83 171 82 982 103 770 103 225
Gemiddelde uitstaande aandelen (basisbere-
kening) e 82 305 83 151 83 228 83 738 103 294
Gemiddelde uitstaande aandelen (verwaterde
berekening) f 82 696 83 843 83 890 84 303 103 609

Cijfers per aandeel (in €)
Eigen vermogen toegerekend aan Solvay aandeel g = .../d(2) 73,90 70,71 64,71 69,72 72,83
Onderliggende winst van de periode (basis) h = .../e(2) 8,19
IFRS winst van de periode (basis) i = .../e(2) 7,10 3,25 0,96 4,85 6,01
IFRS winst van de periode (verwaterd) j = .../f(2) 7,06 3,22 0,96 4,81 5,99
Brutodividend(3) k 3,20 3,20 3,40 3,30 3,45
Nettodividend(3) l = k*(1-…%)(4) 2,40 2,40 2,55 2,41 2,42

Cijfers van de aandelenkoers (in €)
Hoogste(5) m 109,80 121,05 129,15 141,10 112,30
Laagste(5) n 62,11 97,20 100,15 88,01 70,52
Gemiddelde(5) o = v/u 87,33 109,42 114,35 105,74 89,32
Op het einde van het jaar p 109,35 115,00 112,40 98,43 111,35
Onderliggende koers/winst verhouding q = p/h 13,6
IFRS koers/winst verhouding r = p/i 15,4 35,4 116,6 20,3 18,5
Bruto dividendrendement s = k/p 2,9% 2,8% 3,0% 3,4% 3,1%
Netto dividendrendement t = l/p 2,2% 2,1% 2,3% 2,4% 2,2%

Effectenmarktcijfers(6)

Jaarlijks volume (in 1000 aandelen) u 77 144 53 643 48 600 82 718 86 280
Jaarlijks volume (in € mld) v 6 737 5 870 5 557 9 218 7 707
Marktkapitalisatie, einde jaar (in € mld) w = p*d 9 262 9 741 9 520 10 421 11 789
Omloopsnelheid x = u/a 91% 63% 57% 78% 81%
Omloopsnelheid aangepast voor free-float y = u/(a-b-c) 134% 93% 85% 115% 122%

(1) De cijfers van het boekjaar 2015 worden niet voorgesteld op pro forma basis, i.e. sluiten Cytec uit.
(2) De teller kan onder dezelfde naam gevonden worden in de tabel van historische financiële kerncijfers in deel 1 van de Business review.
(3) Aanbevolen dividend voor 2016, in afwachting van algemene aandeelhoudersvergadering op 9 mei 2017.
(4) Belgische roerende voorheffing van toepassing in het jaar van de dividenduitkering, i.e. het volgende jaar: 25% in 2013-2015, 27% in 2016, 30% in 2017.
(5) De beurskoersgegevens van 2015 gebruiken de beurskoers aangepast met een factor 93,98% voor de periode tot en met 3 december 2015. De

aanpassing weerspiegelt de verdeling van de voorkeurrechten verbonden aan de kapitaalverhoging die in december 2015 werd voltooid.
(6) De effectenmarktcijfers zijn gebaseerd op alle transacties die door Euronext werden geregistreerd.

TOELICHTINGEN BIJ DE CIJFERS PER AANDEEL6.

Historische kerncijfers per aandeel

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN

SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016
93



2016
2015

pro forma
2015

pro forma
Winst toegerekend aan Solvay aandeel (in € mln)

Onderliggende winst van de periode a 846 768 10%
Onderliggende winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten b 729 618 18%

IFRS winst van de periode c 621 400 55%
IFRS winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten d 640 366 75%

Aantal aandelen (in 1000 aandelen)
Uitgegeven aandelen op het einde van het jaar e 105 876 105 876 –
Eigen aandelen op het einde van het jaar f 2 652 2 106 26%
Uitstaande aandelen op het einde van het jaar g = e-f 103 225 103 770 –0,5%
Gemiddelde uitstaande aandelen (basisberekening)(1) h 103 294 103 770 –0,5%
Gemiddelde uitstaande aandelen (verwaterde berekening)(1) i 103 609 104 470 –0,8%

Cijfers per aandeel (in €)
Onderliggende winst van de periode (basis) j = a/h 8,19 7,40 11%

Onderliggende winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (basis) k = b/h 7,06 5,95 19%
IFRS winst van de periode (basis) l = c/h 6,01 3,86 56%

IFRS winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (basis) m = d/h 6,20 3,52 76%
IFRS winst van de periode (verwaterd) l = c/i 5,99 3,83 11%

IFRS winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (verwaterd) m = d/i 6,18 3,50 19%

(1) Het gemiddelde aantal uitstaande aandelen gebruikt voor 2015 pro forma zijn die van het einde van het jaar, aangezien de kapitaalverhoging in december
2015 de berekening anders zou verdraaien.

De Raad van Bestuur heeft besloten om tijdens de gewone algemene
vergadering van 9 mei 2017 een brutodividend aan te bevelen van €
3,45 per aandeel (€ 2,415 netto per aandeel).

Het dividend over het boekjaar 2016 laat een stijging zien van 4,5%
vergeleken met het boekjaar 2015. Dit is in lijn met het dividendbeleid
van de Groep om indien mogelijk een stabiel tot stijgend dividend te
handhaven en deze, voor zover mogelijk, nooit naar beneden bij te
stellen.

Gelet op het interim-dividend van € 1,32 bruto per aandeel (€ 0,924
netto per aandeel) dat op 18 januari 2017 werd uitgekeerd, zal het
resterende dividend over 2016, dat gelijk is aan € 2,13 bruto per
aandeel (€ 1,491 netto per aandeel) op 16 mei 2017 worden uitge-
keerd op voorwaarde dat de algemene aandeelhoudersvergadering
dit goedkeurt.

TOELICHTING B25
Winst per aandeel

TOELICHTING B26
Dividend
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Solvay verwacht een groei van de onderliggende EBITDA van
ongeveer 5%. De vraag zal naar verwacht gezond blijven en de opera-
tionele uitmuntendheidsprogramma's zullen worden doorgezet,
weliswaar in een klimaat van stijgende grondstofkosten.

De verwachte EBITDA is gebaseerd op een constante perimeter en
valutakoersen(1).

De onderliggende afschrijvingskosten zullen naar verwachting
uitkomen op € -750 miljoen, exclusief de afschrijvingskosten voor
de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA) van €
-290 miljoen.

VOORUITZICHTEN 20177.

EBITDA

De groei bij Advanced Materials zal afkomstig zijn uit de verschil-
lende eindmarkten, zoals de luchtvaart- en auto-industrie,
consumptiegoederen & gezondheidszorg, en elektronica.

Advanced Formulations zal naar verwacht op verscheidene
markten groeien, zoals landbouw, coatings en mijnbouw, met
verbeterde omstandigheden in de olie- en gassector.

Performance Chemicals anticipeert op stabiele tot bescheiden
groei, waarbij moeilijkere marktomstandigheden in natriumcar-
bonaat goedgemaakt worden door operationele uitmuntendheid
en de capaciteitsuitbreiding van Solvay in peroxides.

Functional Polymers zal naar verwachting stabiel blijven,
vasthoudend aan de gerealiseerde groei in 2016.

Corporate & Business Services blijft zich inzetten voor de
uitmuntendheidsprogramma's om inflatie te compenseren.

Financieringskosten en belastingen
De onderliggende netto financieringskosten komen naar
verwachting uit op € -425 miljoen, exclusief wisselkoersfluctuaties

De onderliggende netto schuldenlasten worden geraamd op
€ -230 miljoen.

–

De coupons van eeuwigdurende hybride obligaties komen
op € -112 miljoen.

–

De niet-contante terugkerende discontokosten worden
geraamd op € -80 miljoen, waarvan driekwart verbonden aan
pensioenen en één kwart aan voorzieningen voor gezondheid,
veiligheid en milieu.

–

De onderliggende winstbelasting blijft naar verwachting rond de
30%.

Kasstroom
De vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten komt in
2017 naar verwachting uit op meer dan € 800 miljoen, tegenover €
736 miljoen in 2016, dankzij een hogere EBITDA en lagere kapitaal-
uitgaven.

Solvay verwacht dat de kapitaaluitgaven van voortgezette
bedrijfsactiviteiten verder zullen dalen tot ongeveer € -800 miljoen.

De totale uitgaande kasstroom voor pensioenen wordt op €
-210 miljoen verwacht.

(1) Solvay is blootgesteld aan wisselkoersfluctuaties. Het gaat hier vooral om de Amerikaanse dollar, de Chinese renminbi, de Thaise baht, de Braziliaanse real,
de Russische roebel, de Japanse yen en de Koreaanse won. De gevoeligheid van de EBITDA voor de Amerikaanse dollar bedraagt ongeveer € 120 miljoen
per US$ -0,10 verandering van de koers, waarvan ongeveer 60% voor conversie en 40% voor transactie. De gevoeligheid van de nettoschuld aan de Ameri-
kaanse dollar bedraagt ongeveer € -200 miljoen per US$ -0,10 verandering.
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