
Solvay (de “Onderneming”) is een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Parijs.
De belangrijkste activiteiten van de Onderneming, haar dochteron-
dernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures, en
geassocieerde deelnemingen (waarnaar verwezen wordt als de
“Groep”) staan beschreven in Toelichting 1 Informatie per segment.

Deze geconsolideerde jaarrekening werd door de Raad van Bestuur
vrijgegeven voor publicatie op 23 februari 2017. Ze werd opgesteld in
overeenstemming met de IFRS-grondslagen voor financiële verslag-
geving, die op de volgende pagina’s beschreven staan.

Op 16 maart 2016 maakten Solvay en INEOS hun voornemen
bekend om hun 50/50 chloorvinyl joint venture Inovyn eerder op te
heffen dan aanvankelijk gepland. INEOS wordt dan de enige aandeel-
houder. Solvay en INEOS creëerden Inovyn in juli 2015, met Solvay’s
uitstap initieel voorzien in juli 2018. Op 31 maart 2016 maakten
Solvay en INEOS bekend dat ze de bindende overeenkomst onder-
tekenden om hun chloorvinyl joint venture Inovyn te beëindigen,
nadat ze hun plannen daarvoor bekend hadden gemaakt op 16
maart 2016. Op 7 juli 2016, ingevolge de afronding van de transactie,
ontving Solvay een betaling van € 335 miljoen en werd INEOS de
enige aandeelhouder van Inovyn. De uitstap uit de joint venture werd
afgerond nadat goedkeuring van de toezichthoudende instanties
was verkregen. In 2017 zal Solvay een prijsaanpassing betalen van
ongeveer € 80 miljoen.

Op 25 april 2016 maakte Solvay formeel bekend haar eerste calloptie
te zullen uitoefenen op de hybride obligatie met een waarde van
€ 500 miljoen, die vervalt in 2104, na hierover de Luxemburgse
beurs, waar de obligatie is genoteerd, evenals de obligatiehouders te
hebben ingelicht. Deze obligatie voorziet in een jaarlijkse rente van
6,375% in de eerste 10 jaar, en werd voorheen geclassificeerd als
financiële schuld op lange termijn in het geconsolideerde overzicht
van de financiële positie. Ze werd terugbetaald op 2 juni 2016. De
financiering van deze terugbetaling werd veiliggesteld in december
2015, samen met de obligaties die werden uitgegeven voor de finan-
ciering van de verwerving van Cytec.

Op 2 mei 2016 ondertekende Solvay een overeenkomst met Unipar
Carpocloro voor de verkoop van zijn aandelen aangehouden in
Solvay Indupa. Tijdens het derde kwartaal van 2016 werd de reële

waarde min verkoopkosten aangepast, teneinde de impact van de
verslechterde bedrijfsomgeving op de transactie weer te geven. Een
bijzonder waardeverminderingsverlies ten belope van
€ 63 miljoen werd opgenomen in 2016. Op 7 december 2016
verkreeg Solvay de goedkeuring van de Braziliaanse mededingings-
autoriteit CADE voor de overeengekomen verkoop van zijn 70,59%
aandeel in Solvay Indupa aan de Braziliaanse chemiegroep Unipar
Carbocloro. De transactie werd afgerond op 27 december 2016, voor
een totale ondernemingswaarde van USD 202,2 miljoen.

Op 19 mei 2016 ondertekenden Solvay en Eastman Chemical
Company een definitieve overeenkomst om hun joint venture
Primester voor de productie van celluloseacetaat te beëindigen.
Solvay verwerft daarbij Eastmans aandeel van 50 procent in de
Amerikaanse fabriek en wordt zo de volledige eigenaar. Na de trans-
actie zal Eastman de basisdiensten en grondstoffen op lange termijn
leveren voor de fabriek in Kingsport, Tennessee. De transactie werd
afgerond op 2 juni 2016.

Op 7 december 2016 heeft Solvay een overeenkomst gesloten voor
de verkoop van zijn bedrijfstak cellulose-acetaatkabels, Acetow, aan
private equity fondsen beheerd door Blackstone. De transactie is
gebaseerd op een ondernemingswaarde van ongeveer € 1 miljard,
wat overeenkomt met ongeveer 7x het EBITDA. De netto-opbrengst
zal bijdragen aan de verdere schuldafbouw van Solvay. De transactie
zal naar verwachting in de eerste helft van 2017 worden afgerond
en is afhankelijk van de gebruikelijke sociale procedures en de
goedkeuring van de relevante mededingingsautoriteiten. In het licht
van de materialiteit van de transactie beschouwt Solvay de bedrij-
vigheid als een beëindigde bedrijfsactiviteit, en werden de resultaten
aangepast, conform IFRS.

Op 14 december 2016 ondertekende Solvay een definitieve overeen-
komst voor de verkoop van zijn 58,77 procent aandeel in zijn Thaise
dochteronderneming Vinythai PCL aan het Japanse bedrijf AGC Asahi
Glass (AGC) en stapt daarmee uit zijn Aziatische polyvinylchloride
(pvc) activiteiten. De transactie is gebaseerd op een totale onder-
nemingswaarde van 16,5 miljard Thaise Bath (€ 435 miljoen), wat
overeenkomt met 8x de gemiddelde EBITDA over de cyclus. De
afronding van deze transactie was afhankelijk van de gebruikelijke
voorwaarden, waaronder de goedkeuringen van de mededingings-
autoriteiten, en greep plaats op 22 februari 2017. In het licht van de
materialiteit van de transactie beschouwt Solvay de bedrijvigheid als
een beëindigde bedrijfsactiviteit, en werden de resultaten aangepast,
conform IFRS.
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In € miljoen Toelichtingen 2016 2015
Omzet (F1) 11 403 10 083

waarvan andere dan van kernactiviteiten 520 467
waarvan netto-omzet 10 884 9 615

Kostprijs van de omzet –8 314 –7 517
Brutomarge 3 090 2 566
Commerciële en administratieve kosten –1 465 –1 296
Kosten van onderzoek en ontwikkeling –305 –271
Overige operationele winsten en verliezen (F3) –222 –84
Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures (F4) 85 21
Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties (F5) –164 –205
Resultaat uit historische sanering and belangrijke juridische geschillen (F5) –56 –36
EBIT (F2) 962 695
Lasten van schulden (F6) –188 –108
Renteopbrengsten uit leningen en korte termijnbeleggingen (F6) 13 9
Overige financieringswinsten en -verliezen (F6) –50 –47
Disconteringskosten van de voorzieningen (F6) –118 –69
Opbrengsten/verliezen uit financiële activa beschikbaar voor verkoop (F6) 5 –8
Winst van het jaar vóór belastingen 624 472
Belastingen op resultaat (F7) 56 –69
Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 680 403
Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (F8) –6 51
Winst van het jaar (F9) 674 454
toegerekend aan :

Solvay aandeel 621 406
minderheidsbelangen 53 48

Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€) 6,20 4,42
Gewone winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€) –0,18 0,42
Gewone winst per aandeel (€) (F10) 6,01 4,85
Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€) 6,18 4,39
Verwaterde winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€) –0,18 0,42
Verwaterde winst per aandeel (€) (F10) 5,99 4,81

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
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In € miljoen Toelichtingen 2016 2015
Winst van het jaar 674 454
Andere elementen van het totaalresultaat
Elementen die geherklasseerd kunnen worden
Hyperinflatie (F11) 0 42
Winsten en verliezen op herwaarderingen van voor verkoop beschikbare
financiële activa (F11) 9 3
Winsten en verliezen op afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking (F11) 36 15
Wisselkoersverschillen - Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsacti-
viteiten (F11) 278 208
Wisselkoersverschillen - Geassocieerde deelnemingen en joint ventures (F11) 51 –22
Elementen die niet geherklasseerd kunnen worden
Herwaarderingen van de netto verplichting inzake toegezegde pensioen
regelingen (F11) –275 279
Winstbelastingen met betrekking tot recycleerbare en niet recycleerbare
components (F11) 56 –20
Andere elementen van het totaalresultaat na aftrek van de daarmee
verband houdende winstbelastingen (F11) 155 505
Totaalresultaat van het jaar (total comprehensive income) 830 959
toegerekend aan :

Solvay aandeel 762 892
minderheidsbelangen 67 67

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
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De hieronder vermelde bedragen omvatten zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

In € miljoen Toelichtingen 2016 2015
Winst van het jaar 674 454
Aanpassingen van de winst van het jaar

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering van activa (F12) 1 302 978
Winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures –86 –21
Andere niet operationele en niet in geldmiddelen afgewikkelde elementen (F13) –16 128
Nettofinancieringskosten en opbrengsten/verliezen uit financiële activa
beschikbaar voor verkoop 374 257
Kost van belastingen op het resultaat (F14) –21 134

Wijziging in het werkkapitaal (F15) –99 –103
Wijziging in de voorzieningen (F16) –151 –302
Dividenden ontvangen van geassocieerde deelnemingen en joint ventures 22 14
Betaalde belastingen (exclusief belastingen betaald op vervreemding van
deelnemingen) (F14) –212 –250
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 1 788 1 289
waarvan kasstroom betreffende verwervingen van dochterondernemingen en
niet opgenomen in de vrije kastroom(2) 7 –98
Verwerving (-) van dochterondernemingen (F17) –23 –4 835
Verwerving (-) van deelnemingen - Overige (F17) 4 –28
Leningen aan geassocieerde en niet-geconsolideerde deelnemingen –25 11
Vervreemding (+) van dochterondernemingen en investeringen (F17) 144 70
Betaalde belastingen op vervreemding van deelnemingen (F17) 0 –232
Verwerving (-) van materiële vaste activa (F17) –883 –952
Verwerving (-) van immateriële activa (F17) –98 –85
Vervreemding (+) van materiële vaste en immateriële activa (F17) 76 31
waarvan kasstroom betreffende de vervreemding van immobiliën in het kader
van herstructureringen/ontmanteling/remediëring 35 5
Dividenden van financiële activa beschikbaar voor verkoop 0 1
Wijziging in financiële vaste activa –2 4
Kasstromen uit investeringsactiviteiten –807 –6 014
Verhoging (+) / terugbetaling (-) van kapitaal (F18) 0 1 477
Opbrengsten van de uitgifte van eeuwigdurende hybride obligaties (F18) 0 991
Verwerving (-) / vervreemding (+) van eigen aandelen (F35) –55 –59
Toename van schulden (F33) 1 133 4 628
Terugbetaling van schulden (F33) –2 300 –1 219
Wijzigingen in de overige vlottende financiële activa (F33) –50 225
Betaalde interesten –216 –156
Betaalde coupons op eeuwigdurende hybride obligaties (F18) –84 –57
Betaalde dividenden –386 –323
Andere (F19) 7 –31
Kasstromen uit financieringsactiviteiten –1 951 5 475
Nettowijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten –970 750
Wisselkoerswijzigingen –12 13
Geldmiddelen bij aanvang van het boekjaar 2 037 1 275
Geldmiddelen op het einde van het boekjaar(1) (F33) 1 054 2 037

(1) Met inbegrip van geldmiddelen opgenomen in activa aangehouden voor verkoop (€ 85 miljoen in 2016 en € 7 miljoen in 2015).
(2) Kosten in verband met de overname van dochterondernemingen worden gepresenteerd als onderdeel van Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. Dit resul-

teerde in een overdracht van Kasstroom uit investeringsactiviteiten naar Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten in de vergelijkbare cijfers over 2015 (€ 94
miljoen naar Overige niet-operationele en niet-contante elementen en € 4 miljoen naar Wijzigingen in het werkkapitaal). Dit heeft geen invloed op de Vrije
kasstroom van de Groep, waarin kosten in verband met de overname van dochterondernemingen niet worden meegenomen en die gepresenteerd wordt
in de paragraaf Overzicht van de activiteiten.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
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In € miljoen Toelichtingen 2016 2015
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 191 205
Kasstromen uit investeringsactiviteiten –84 –103
Kasstromen uit financieringsactiviteiten –65 –63
Nettowijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten (F20) 41 40

In € miljoen Toelichtingen 2016 2015
ACTIVA
Vaste activa 17 548 18 716
Immateriële activa (F21) 3 600 3 919
Goodwill (F22) 5 679 5 840
Materiële vaste activa (F23) 6 472 6 946
Financiële activa beschikbaar voor verkoop (F32) 44 34
Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures (F26) 497 398
Overige deelnemingen (F27) 55 92
Uitgestelde belastingvorderingen (F7) 890 1 059
Leningen en andere activa (F32) 312 427
Vlottende activa 6 597 6 613
Voorraden (F29) 1 672 1 867
Handelsvorderingen (F32) 1 621 1 615
Belastingvorderingen 166 158
Te ontvangen dividenden 2 0
Overige vorderingen op financiële instrumenten (F32) 101 111
Overige vorderingen (F30) 736 655
Geldmiddelen en kasequivalenten (F33) 969 2 030
Activa aangehouden voor verkoop (F25) 1 331 177
Totaal van de activa 24 145 25 329
EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA
Totaal eigen vermogen 9 956 9 668
Aandelenkapitaal (F18) 1 588 1 588
Reserves 8 118 7 835
Minderheidsbelangen 250 245
Langlopende verplichtingen 9 188 11 330
Voorzieningen voor personeelsbeloningen (F31) 3 118 3 133
Overige voorzieningen (F31) 860 831
Uitgestelde belastingsverplichtingen (F7) 909 1 456
Financiële schulden (F33) 4 087 5 628
Overige verplichtingen 214 282
Kortlopende verplichtingen 5 001 4 331
Overige voorzieningen (F31) 291 310
Financiële schulden (F33) 1 338 891
Handelsschulden (F32) 1 547 1 559
Belastingschulden 197 130
Te betalen dividenden 139 144
Overige verplichtingen (F34) 1 086 1 022
Passiva verbonden aan activa aangehouden voor verkoop (F25) 403 275
Totaal van het eigen vermogen en passiva 24 145 25 329

Geconsolideerde kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Geconsolideerd overzicht van de financiële positie
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Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij
Herwaarderingsreserve

(reële waarde)

In € miljoen
Toelich-

tingen

Aan-
delen-

kapitaal
Uitgifte

premies

Eigen
aan-

delen

Eeuwig-
durende
hybride

obli-
gaties

Inge-
houden
winsten

Wissel-
koers-

ver-
schillen

Finan-
ciële

activa
beschik-

baar voor
verkoop

Kas-
stroom-

afdek-
kingen

Toege-
zegde-

pensioen-
rege-

lingen

Totaal
reser-

ves

Minder-
heids-
belan-

gen

Totaal
eigen

ver-
mogen

Saldo per 31
december 2014 1 271 18 –171 1 194 5 753 –527 –4 –43 –927 5 293 214 6 778
Winst / verlies (-) van het
jaar 406 406 48 454
Andere elementen van
het totaalresultaat (F11) 35 169 3 15 264 486 19 505
Totaalresultaat 441 169 3 15 264 892 67 959
Kapitaal verhoging (F18) 318 1 151 1 151 1 469
Uitgifte eeuwigdurende
hybride obligaties (F18) 994 994 994
Kosten van aandelen-
opties 11 11 11
Dividenden –313 –313 –40 –354
Coupons van eeuwig-
durende hybride
obligaties –57 –57 –57
Verwerving (-) /
vervreemding van eigen
aandelen –59 3 –56 –56
Toename / Afname via
wijzigingen in eigen-
domsrechten in
dochterondernemingen
met verlies van zeggen-
schap –118 5 –1 32 –82 5 –77
Saldo per 31
december 2015 1 588 1 170 –230 2 188 5 720 –353 –2 –28 –630 7 834 245 9 668
Winst / verlies (-) van het
jaar 621 621 53 674
Andere elementen van
het totaalresultaat (F11) 0 313 10 23 –205 141 14 155
Totaalresultaat 621 313 10 23 –205 762 67 830
Kosten van aandelen-
opties 9 9 9
Dividenden –336 –336 –45 –381
Coupons van eeuwig-
durende hybride
obligaties –84 –84 –84
Verwerving (-) /
vervreemding van eigen
aandelen –44 –13 –57 –57
Toename / Afname via
wijzigingen in eigen-
domsrechten in
dochterondernemingen
met verlies van zeggen-
schap –19 7 –12 –17 –29
Saldo per 31
december 2016 1 588 1 170 –274 2 188 5 899 –39 8 –5 –828 8 117 250 9 956

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
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