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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.

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING1.

Belangrijke wijzigingen in de consolidatiekring
gedurende het jaar
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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

JAARREKENING
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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

JAARREKENING
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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

JAARREKENING
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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

JAARREKENING
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Deze informatie werd opgesteld overeenkomstig de Europese Veror-
dening (EG) 1606/2002 inzake internationale boekhoudkundige
normen (IFRS) van 19 juli, 2002. De geconsolideerde jaarrekening van
de Groep voor het op 31 december 2016 afgesloten boekjaar werd
opgesteld in overeenstemming met de IFRS (International Financial
Reporting Standards) die door de International Accounting
Standards Board (IASB) gepubliceerd worden, en die goedgekeurd
werden door de Europese Unie.

De boekhoudkundige normen die in de geconsolideerde jaarre-
kening toegepast worden voor het op 31 december 2016 afgesloten
boekjaar zijn dezelfde als deze die gebruikt werden voor het
opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van het op 31
december 2015 afgesloten boekjaar.

In 2016 zijn geen nieuwe normen, interpretaties of aanpassingen
van toepassing geworden die een materiële invloed hebben op de
geconsolideerde jaarrekening van de Groep.

In 2017 worden geen nieuwe normen, interpretaties of amende-
menten van toepassing die naar verwachting een materiële invloed
zullen hebben op de geconsolideerde jaarrekening van de Groep.

Voor de jaarperiodes die beginnen op of na 1 januari 2017 zal de
Groep, conform de aanpassingen op IAS 7 Kasstroomoverzicht die
onderdeel zijn van het IASB Disclosure Initiative, die informatie
verstrekken die gebruikers van de jaarrekening nodig hebben om
mutaties in de verplichtingen te beoordelen die voortvloeien uit
financieringsactiviteiten, inclusief mutaties die voortvloeien uit
kasstromen en niet-contante mutaties.

IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten (van toepassing
voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2018). IFRS 15 werd
uitgevaardigd in mei 2014. Het betreft een vijfstappenmodel
waarmee de opbrengsten uit contracten met klanten worden
verwerkt. Conform IFRS 15 worden opbrengsten opgenomen voor
het bedrag van de vergoeding waarop een entiteit verwacht recht
te hebben in ruil voor de overdracht van goederen of diensten aan
een klant. Deze nieuwe standaard zal alle andere eisen inzake de
verwerking van opbrengsten conform IFRS vervangen. De Groep is
van plan de nieuwe standaard op de vereiste ingangsdatum toe te
passen. In 2016 heeft de Groep een voorlopige beoordeling van IFRS
15 uitgevoerd. Deze is nog onderhevig aan veranderingen als gevolg
van een meer gedetailleerde verdere analyse. Daarnaast neemt de

Groep de verdere verduidelijking van de IASB uit april 2016 in
beschouwing en worden verdere ontwikkelingen nauwlettend
gevolgd.

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING

2.

IFRS – Algemene grondslagen voor financiële
verslaggeving

Grondslagen van verslaggeving1.

Normen, interpretaties en aanpassingen die in 2016 voor het
eerst van toepassing zijn

Normen, interpretaties en aanpassingen die in 2017 voor het
eerst van toepassing zijn

Normen, interpretaties en aanpassingen die na 2017 voor het
eerst van toepassing zijn

a. Verkoop van goederen: Aangezien de Groep zich bezighoudt
met de verkoop van chemicaliën, hebben overeenkomsten met
klanten meestal betrekking op de verkoop van goederen. De
Groep verwacht dat de opname van opbrengsten zal plaats-
vinden op het moment dat de controle over de chemicaliën
wordt overgedragen aan de klant. Dit is meestal op het moment
van levering. Ter voorbereiding op IFRS 15 neemt de Groep het
volgende in overweging:

i. Afzonderlijke elementen: De opbrengsten van de Groep
zijn voornamelijk afkomstig uit de verkoop van chemicaliën,
die gekwalificeerd worden als afzonderlijke prestatiever-
plichtingen. Dienstverlening met toegevoegde waarde,
voornamelijk klantenservice, die overeenstemt met de
knowhow van Solvay, vindt merendeels plaats gedurende
de periode waarin de betreffende goederen aan de klant
worden verkocht. Aanvullende diensten, zoals training, zijn
niet materieel. Op basis van voorlopige resultaten verwacht
de Groep een niet meer dan insignificante aanpassing ten
opzichte van de huidige praktijk.

ii. Variabele vergoeding: In sommige contracten met klanten
worden handels- of volumekortingen verstrekt. Momenteel
verwerkt de Groep de opbrengsten uit de verkoop van
goederen tegen de reële waarde van de ontvangen of te
ontvangen vergoeding, na aftrek van terugnames en toezeg-
gingen alsmede handels- en volumekortingen. Indien de
opbrengst niet op een betrouwbare manier gemeten kan
worden, dan stelt de Groep de verwerking van de opbrengst
uit tot de onzekerheden zijn opgelost. Deze methode zorgt
voor een variabele vergoeding conform IFRS 15 en de
omvang daarvan dient bij het aangaan van het contract te
worden geschat. Conform IFRS 15 moet de geschatte
variabele vergoeding beperkt blijven om een opname van
een teveel aan opbrengsten te voorkomen. De Groep
beoordeelt momenteel de individuele contracten om de
geschatte variabele vergoeding en de daarmee verband
houdende beperkingen vast te stellen. Op basis van
voorlopige resultaten verwacht de Groep een niet meer dan
insignificante aanpassing ten opzichte van de huidige
praktijk.

iii. Tijdstip van opname van opbrengsten: De Groep
verkoopt chemicaliën aan haar klanten (a) rechtstreeks, (b)
via distributeurs, en (c) met behulp van agenten. Momenteel
wordt onderzoek of het moment waarop de controle over
de goederen is overgedragen, zoals beschreven in IFRS 15
afwijkt van het moment waarop de opbrengst wordt verant-
woord. Op basis van voorlopige resultaten verwacht de
Groep een niet meer dan insignificante aanpassing ten
opzichte van de huidige praktijk.
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In 2017 zal de Groep beslissen welke overgangsmaatregelen of
praktische vereenvoudigingen zullen worden weerhouden.

IFRS 9 Financiële instrumenten (van toepassing voor boekjaren die
beginnen op of na 1 januari 2018). IFRS 9 brengt de drie aspecten van
de verwerking van financiële instrumenten samen: classificatie en
waardering, bijzondere waardevermindering en hedge accounting
(afdekking). Met uitzondering van hedge accounting is retrospectieve
toepassing vereist, maar het leveren van vergelijkbare informatie is niet
verplicht. Voor hedge accounting worden de vereisten in het algemeen
op prospectieve basis toegepast, met een beperkt aantal uitzonde-
ringen. De Groep is van plan de nieuwe standaard vanaf 1 januari 2018
toe te passen. Gedurende 2016 heeft de Groep een algemene impact-
analyse uitgevoerd van de drie aspecten van IFRS 9. Deze analyse is nog
onderhevig aan veranderingen als gevolg van een meer gedetailleerde
analyse in 2017.

IFRS 16 Leaseovereenkomsten (van toepassing voor boekjaren die
beginnen op of na 1 januari 2019, nog niet goedgekeurd binnen de EU).
De impact van de toepassing van deze standaard wordt momenteel
bestudeerd. We verwachten een impact voor leaseovereenkomsten die
momenteel geclassificeerd worden als operationele leaseovereen-
komsten en waarvoor Solvay de leasenemer is. Voor meer informatie
over bestaande operationele leaseovereenkomsten verwijzen we naar
toelichting F24 Leaseovereenkomsten.

Andere normen, interpretaties of aanpassingen die van toepassing
worden na 2017 zullen naar verwachting geen materiële invloed hebben
op de geconsolideerde jaarrekening van de Groep.

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in € 1 miljoen, wat
tevens de functionele munt van de moedermaatschappij is.

De opstelling van de jaarrekening vereist het gebruik van schattingen
en veronderstellingen die een impact hebben op de toepassing van
de grondslagen voor financiële verslaggeving en op de waardering van
de bedragen opgenomen in de jaarrekening. De domeinen waarvoor
schattingen en veronderstellingen materieel zijn met betrekking tot de
geconsolideerde jaarrekening, worden samengevat in de toelichting
“Cruciale beoordelingen en belangrijkste bronnen van schattingson-
zekerheden”.

b. Vereisten inzake presentatie en informatieverschaffing:
IFRS 15 stelt inzake de presentatie en informatieverschaffing meer
gedetailleerdere eisen dan bij de huidige IFRSen het geval is. De
presentatievereisten betekenen een verandering van de huidige
praktijk en zorgen ervoor dat de Groep in haar jaarrekening meer
informatie moet verstrekken. Veel van de te verstrekken informatie
conform IFRS 15 is nieuw. De Groep onderzoekt momenteel deze
eisen op het gebied van informatieverschaffing, inclusief de
behoefte aan beleidsrichtlijnen, procedures en interne controles die
nodig zijn om de vereiste informatie te verzamelen en te presen-
teren.

a. Classificatie en waardering: De Groep verwacht niet dat de
toepassing van de classificatie- en waarderingsvereisten conform
IFRS 9 van een significante invloed zal hebben op het geconsoli-
deerde overzicht van de financiële positie of het eigen vermogen.
Naar verwachting zullen alle financiële activa die momenteel tegen
reële waarde worden verwerkt ook in de toekomst tegen reële
waarde worden opgenomen. De reserve van activa beschikbaar
voor verkoop die momenteel wordt gepresenteerd onder Andere
elementen van het totaalresultaat wordt beginsaldo ingehouden
winsten. Deelnemingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen,
momenteel verantwoord als Beschikbaar voor verkoop, zullen in de
nabije toekomst worden aangehouden. De Groep verwacht gebruik
te maken van de mogelijkheid om veranderingen in de reële waarde
te verantwoorden onder Andere elementen van het totaalresultaat
en verwacht derhalve dat de toepassing van IFRS 9 geen betekenis-
volle invloed zal hebben. In dit geval zullen de veranderingen in de
reële waarde opgenomen onder Andere elementen van het totaal-
resultaat niet langer herclassificeerd worden naar winst of verlies.
Dit wijkt af van de huidige verwerking. Dat zou van invloed zijn op
het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat, maar niet op
het totaalresultaat van de Groep over het jaar. Indien de Groep
geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan zullen de aandelen
worden aangehouden tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening. Hierdoor zou
de volatiliteit van de opgenomenwinsten of verliezen toenemen.
Leningen alsmede handelsvorderingen worden aangehouden om
contractuele kasstromen te innen. Dit zal naar verwachting een
kasstroom opleveren die alleen bestaat uit betalingen van de

hoofdsom en interesten. De Groep verwacht derhalve dat deze
onder IFRS 9 verwerkt zullen blijven tegen geamortiseerde kostprijs.
De Groep zal de kenmerken van de contractuele kasstromen van
dergelijke instrumenten nader analyseren alvorens te besluiten of al
deze instrumenten voldoen aan de criteria voor waardering tegen
geamortiseerde kostprijs conform IFRS 9.

b. Bijzondere waardevermindering: Conform IFRS 9 is de Groep
verplicht alle verwachte kredietverliezen op schuldbewijzen,
leningen en handelsvorderingen te verantwoorden op twaalfmaan-
delijkse basis of op basis van levensduur. De Groep zal de vereen-
voudigde aanpak naar verwachting toepassen en verwachte
verliezen op alle handelsvorderingen opnemen. Onverminderd de
ongedekte aard van de leningen en vorderingen verwacht de Groep
niet dat deze van betekenisvolle invloed zullen zijn op het eigen
vermogen, maar in 2017 zal er een meer gedetailleerde analyse
worden uitgevoerd. Daarbij zal alle redelijke en gefundeerde infor-
matie worden meegenomen, inclusief de toekomstgerichte
elementen.

c. Afdekking (hedge accounting): De Groep is van mening dat
alle bestaande afdekkingsrelaties die momenteel worden aange-
merkt voor effectieve afdekkingsrelaties, onder IFRS 9 nog steeds
in aanmerking komen voor hedge accounting. Aangezien IFRS 9
de algemene uitgangspunten voor de verwerking van effectieve
hedges niet verandert, verwacht de Groep niet dat de toepassing
van IFRS 9 van betekenisvolle invloed zal zijn. De Groep zal de
mogelijke veranderingen als gevolg van de verantwoording van de
tijdswaarde van opties, termijnpunten of de valutabasisspread in de
toekomst in meer detail bestuderen.

Waarderingsbasis en presentatie2.
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De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële staten van de
Onderneming en van:

Waar nodig worden aanpassingen aangebracht aan de jaarreke-
ningen van deelnemingen om hun grondslagen voor financiële
verslaggeving te laten overeenstemmen met die van de Groep.

In overeenstemming met het materialiteitsprincipe is een aantal niet
significante entiteiten niet opgenomen in de consolidatiekring. Met
niet significant worden de entiteiten bedoeld die gedurende twee
opeenvolgende jaren geen van de drie volgende drempels
overschrijden voor bijdrage tot de jaarrekening van de Groep:

Toch kunnen bedrijven die niet aan deze criteria voldoen alsnog
geconsolideerd worden, indien de Groep oordeelt dat ze het poten-
tieel hebben om zich snel te ontwikkelen, of als ze een aandeel
hebben in bedrijven die op grond van dezelfde criteria zijn geconsoli-
deerd.

De niet-geconsolideerde bedrijven hebben samen een niet-
materiële impact op de geconsolideerde jaarrekening van de Groep.

De volledige lijst van bedrijven is ingediend bij de Nationale Bank van
België als bijlage bij het jaarverslag en kan verkregen worden in het
hoofdkantoor van de Onderneming.

Een dochteronderneming is een entiteit waarover de Groep zeggen-
schap heeft. We spreken van zeggenschap wanneer de Groep (a)
de macht over een entiteit heeft, (b) blootgesteld is aan, of recht
heeft op, variabele opbrengsten vanwege de betrokkenheid bij de

entiteit, en (c) het vermogen heeft om de macht over de entiteit
aan te wenden om het rendement voor de belegger te beïnvloeden.
Om te bepalen of de Groep al dan niet zeggenschap heeft, worden
de potentiële stemrechten in overweging genomen. Dochteronder-
nemingen worden volledig geconsolideerd. De winst of het verlies
van dochterondernemingen wordt in de geconsolideerde winst-en-
verliesrekening opgenomen vanaf de effectieve overnamedatum en
tot het einde van de zeggenschap.

Intragroepsverrichtingen, -saldi, -opbrengsten en -kosten worden
geëlimineerd bij de consolidatie.

Minderheidsbelangen in dochterondernemingen worden afzon-
derlijk voorgesteld naast het eigen vermogen van de Groep. Minder-
heidsbelangen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde
(“full goodwill”-methode) of overeenkomstig hun aandeel in de reële
waarde van de opgenomen identificeerbare nettoactiva (“proporti-
onele goodwill“-methode). De keuze voor de waardering wordt van
geval tot geval gemaakt. Na de overname is de boekwaarde van
minderheidsbelangen gelijk aan de waarde van deze belangen bij
de eerste opname plus het aandeel van de minderheidsbelangen
in daarop volgende mutaties in het eigen vermogen. Het totaalre-
sultaat wordt aan de minderheidsbelangen toegewezen, zelfs als dit
een negatief saldo als gevolg heeft.

Wijzigingen in het eigendomsbelang van de Groep in een dochteron-
derneming die niet tot een verlies van zeggenschap leiden, worden
behandeld als eigenvermogenstransacties. De boekwaarde van de
belangen van de Groep en de minderheidsbelangen worden
derhalve aangepast om de nieuwe proportionele belangen in de
dochteronderneming te weerspiegelen. Elk eventueel verschil tussen
het bedrag waarmee de minderheidsbelangen worden aangepast en
de reële waarde van de betaalde of ontvangen vergoeding, wordt
rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen.

Wanneer de Groep de zeggenschap verliest over een dochteronder-
neming, wordt de winst of het verlies bij vervreemding berekend als
het verschil tussen (i) de som van de reële waarde van de ontvangen
vergoeding en de reële waarde van enig aangehouden belang en (ii)
de voorheen opgenomen boekwaarden van de activa (met inbegrip
van goodwill) en de passiva van de dochteronderneming en de
eventuele minderheidsbelangen. Bedragen die voorheen
opgenomen waren in andere elementen van het totaalresultaat met
betrekking tot de dochteronderneming worden op dezelfde manier
opgenomen (d.i. herclassificatie naar winst of verlies of rechtstreeks
naar de ingehouden winsten) als wanneer de betreffende activa of
passiva zouden worden vervreemd. De reële waarde van elke in
de voormalige dochteronderneming aangehouden deelneming op
datum van verlies van zeggenschap, wordt beschouwd als de reële
waarde bij eerste opname voor de daaropvolgende boekhoud-
kundige verwerking onder IAS 39 – Financiële instrumenten:
Opname en waardering of, in voorkomend geval, de kostprijs bij
eerste opname van een investering in een geassocieerde
deelneming of een joint venture in overeenstemming met IAS 28
Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures.

Grondslagen voor consolidatie3.
Consolidatiekring3.1.
Algemeen3.1.1.

entiteiten waarover de Onderneming zeggenschap heeft (inclusief
via haar dochterondernemingen) en die aldus worden beschouwd
als dochterondernemingen (zie 3.1.2 hieronder);

overeenkomsten waarover de Onderneming (inclusief via haar
dochterondernemingen) gezamenlijke zeggenschap uitoefent, en
die worden beschouwd als gezamenlijke bedrijfsactiviteiten (zie
3.1.3 hieronder);

overeenkomsten waarover de Onderneming (inclusief via haar
dochterondernemingen) gezamenlijke zeggenschap uitoefent, en
die worden beschouwd als joint ventures (zie 3.1.4 hieronder);

entiteiten waarover de Onderneming (ook via haar dochteron-
dernemingen) invloed van betekenis heeft en die aldus worden
beschouwd als geassocieerde deelnemingen (zie 3.1.4 hieronder).

€ 30 miljoen omzet;

totaal van de activa van € 15 miljoen;

150 personeelsleden.

Investeringen in dochterondernemingen3.1.2.
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Een gezamenlijke bedrijfsactiviteit is een gezamenlijke overeenkomst
waarbij de partijen die een gezamenlijke zeggenschap over deze
overeenkomst hebben, rechten hebben op de activa en aanspra-
kelijk zijn voor de verplichtingen die verband houden met de
overeenkomst. Gezamenlijke zeggenschap is het contractueel
afgesproken delen van de zeggenschap over een overeenkomst
waarvan slechts sprake is wanneer besluiten over de relevante activi-
teiten unanieme instemming vereisen van de partijen die de zeggen-
schap delen. De Groep neemt in de geconsolideerde jaarrekening
het aandeel in de activa, verplichtingen, opbrengsten en uitgaven
van de gezamenlijke bedrijfsactiviteit op in verhouding tot het eigen-
domsbelang in de gezamenlijke bedrijfsactiviteiten.

Een geassocieerde deelneming is een entiteit waarin de Groep een
invloed van betekenis heeft en die geen dochteronderneming, noch
een belang in een gezamenlijke overeenkomst is. Invloed van
betekenis is de macht om deel te nemen aan de financiële en opera-
tionele beleidsbeslissingen van de deelneming, maar houdt geen
zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap over het betreffende
beleid in.

Een joint venture is een gezamenlijke overeenkomst waarbij de
partijen die een gezamenlijke zeggenschap over deze overeenkomst
hebben, recht hebben op de nettoactiva van de overeenkomst.
Gezamenlijke zeggenschap is het contractueel afgesproken delen
van de zeggenschap over een overeenkomst waarvan slechts sprake
is wanneer besluiten over de relevante activiteiten unanieme
instemming vereisen van de partijen die de zeggenschap delen.

Het resultaat, de activa en passiva van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures worden in deze geconsolideerde jaarrekening
opgenomen door gebruik te maken van de equity-methode, tenzij
de deelneming wordt aangehouden voor verkoop, in welk geval deze
in overeenstemming met IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor
verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten wordt verwerkt. Volgens
de equity-methode worden geassocieerde deelnemingen en joint
ventures initieel tegen kostprijs opgenomen in het geconsolideerde
overzicht van de financiële positie, en nadien wordt deze
boekwaarde aangepast aan wijzigingen van het aandeel van de
Groep in de nettoactiva van de geassocieerde deelneming of joint
venture na de overname, minus eventuele bijzondere waardever-
minderingen op de individuele deelneming. Verliezen van een
geassocieerde deelneming of joint venture die het belang van de
Groep in deze deelneming overschrijden (met inbegrip van lange-
termijnbelangen die in wezen deel uitmaken van de netto- inves-
tering van de Groep in de geassocieerde deelneming of joint venture)
worden enkel opgenomen in de mate dat de Groep wettelijke of
feitelijke verplichtingen heeft aangegaan of betalingen heeft gedaan
ten behoeve van de geassocieerde deelneming of joint venture.

Het surplus van de kostprijs van de investering over het aandeel van
de Groep in de netto reële waarde van de identificeerbare activa, en
(voorwaardelijke) verplichtingen van de geassocieerde deelneming of

joint venture opgenomen op overnamedatum, wordt opgenomen
als goodwill. De goodwill wordt opgenomen in de boekwaarde van
de investering en wordt onderworpen aan testen voor bijzondere
waardevermindering als onderdeel van deze investering.

Wanneer een entiteit van de Groep verrichtingen realiseert met een
geassocieerde deelneming of joint venture van de Groep, dan
worden de winsten en verliezen geëlimineerd ten belope van het
belang van de Groep in de betreffende geassocieerde deelneming of
joint venture.

Op 1 juli 2015 verkocht Solvay zijn chloorvinylactiviteiten aan de
INOVYN joint venture (50% Solvay, 50% INEOS) (zie toelichting F8
Beëindigde bedrijfsactiviteiten);

Op 9 december 2015 verwierf Solvay 100% van de aandelen Cytec
Industries Inc. (zie toelichting F22 Goodwill en bedrijfscombinaties).

De belangrijkste gevolgen van deze acquisitie zijn binnen de waarde-
ringsperiode (d.w.z. de 12 maanden na 9 december 2015) afgerond
en verantwoord in het geconsolideerde overzicht van de financiële
positie per 31 december 2016:

Deelnemingen in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten3.1.3.

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint
ventures

3.1.4.

Belangrijke wijzigingen in de consolidatiekring
gedurende het voorgaande jaar

3.1.5.

de beginbalans van Cytec is volledig geconsolideerd binnen de
Solvay-groep vanaf 31 december 2015 en is gebaseerd op de
volgende gegevens:

de vergoeding voor Cytec (€ 5.047 miljoen),–
de verworven identificeerbare activa en overgenomen verplich-
tingen na herwaardering naar reële waarde op de overname-
datum (€ 2.472 miljoen), en

–

de uiteindelijke goodwill (€ 2.575 miljoen tegenover de
voorlopige goodwill van € 2.598 miljoendie eind 2015 is toege-
licht) komt overeen met het verschil tussen de reële waarden
van de vergoeding en van de netto-activa;

–

de resultaten en kasstromen van Cytec voor de periode tussen 9
en 31 december 2015 waren niet materieel, behalve kosten die te
maken hebben met de overname, die als resultaten uit portefeuil-
lebeheer en herevaluaties worden weergegeven. Hierdoor heeft
Cytec niet bijgedragen aan de IFRS nettowinst of kasstromen van
de Groep in 2015;

de overname werd gefinancierd met een kapitaalverhoging en een
uitgifte van eeuwigdurende hybride obligaties (zie toelichting F18
Opbrengsten uit de uitgifte van obligaties geclassificeerd in eigen
vermogen en kapitaalverhoging) en uitgifte van schuld (zie
toelichting F33 “Nettoschuld”);

om een referentiekader te geven voor de toekomstige resultaten
heeft Solvay op 17 maart 2016 een niet-geauditeerde pro forma
geconsolideerde winst-en-verliesrekening en de belangrijkste
kasstroomgegevens voor het jaar 2015 gepubliceerd. De cijfers
stellen een situatie voor alsof de overname had plaatsgevonden
op 1 januari 2015 – zie Financieel Beheerverslag 2015.
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Elementen uit de jaarrekening van elk van de Groepsentiteiten
worden gewaardeerd in de valuta van de primaire economische
omgeving waarin zij werken (“de functionele valuta”). De geconsoli-
deerde jaarrekening wordt voorgesteld in euro (EUR), de functionele
valuta van de Onderneming en tevens de presentatievaluta van de
geconsolideerde jaarrekening van de Groep.

Bij het opstellen van de jaarrekening van individuele entiteiten,
worden transacties in valuta andere dan hun functionele valuta bij
een initiële opname omgerekend volgens de wisselkoers die geldt
op de transactiedatum. Monetaire activa en passiva uitgedrukt in
vreemde valuta worden op het einde van de verslagperiode
omgerekend aan de slotkoers van die dag.

Niet-monetaire elementen gewaardeerd aan reële waarde die uitge-
drukt zijn in vreemde valuta worden omgerekend volgens de wissel-
koers die geldt op waarderingsdatum. Niet-monetaire elementen
gewaardeerd aan historische kostprijs en uitgedrukt in vreemde
valuta worden niet omgerekend aan de slotkoers.

Wisselkoersverschillen worden als winst of verlies opgenomen in de
periode waarin deze ontstaan, behalve voor:

De voornaamste wisselkoersen zijn:

Koers op jaareinde Gemiddelde koers
2016 2015 2016 2015

1 Euro =
Argentijnse peso ARS 16,7006 14,1601 16,3226 10,2349
Braziliaanse real BRL 3,4297 4,3117 3,8558 3,7014
Yuan Renminbi CNY 7,3231 7,0608 7,3516 6,9729
Britse pond GBP 0,8551 0,7340 0,8195 0,7259
Japanse yen JPY 123,3626 131,0700 120,1886 134,3069
Russie ruble RUB 64,2959 80,6736 74,1393 68,1152
Thaïse baht THB 37,7353 39,2480 39,0409 38,0270
Amerikaanse dollar USD 1,0538 1,0887 1,1068 1,1094

Met betrekking tot het mechanisme opgezet door de Europese Unie
om de producenten aan te zetten om hun emissie van broeikas-
gassen te beperken, werden aan de Groep CO2-emissierechten
toegekend voor enkele van haar installaties. Solvay is eveneens
betrokken in projecten rond Clean Development Mechanism (CDM)
onder het Kyoto protocol. In deze projecten heeft Solvay maatre-
gelen genomen om emissies van broeikasgassen op de betreffende
sites te beperken in ruil voor Certified Emission Reductions (CER).

Bij gebrek aan IFRS-normen betreffende de administratieve
verwerking van CO2-emissierechten, wordt het “Handel/Productie”-
model gebruikt. Deze methode houdt in dat: CO2-emissierechten
worden weergegeven als voorraden wanneer zij in het productie-
proces zullen worden gebruikt of als afgeleide producten indien zij
worden aangehouden voor handelsdoeleinden. Energy Services
ontplooit handels-, arbitrage- en afdekkingsactiviteiten op het gebied
van CO2-instrumenten. Het nettoresultaat van deze activiteiten
wordt opgenomen in overige bedrijfsopbrengsten, zowel voor de
“industriële” component, wanneer Energy Services de CO2-emissie-
rechten gegenereerd door Solvay verkoopt, als voor de “handelscom-
ponent”, wanneer Energy Services optreedt als verkoper/makelaar
van die CO2-emissierechten.

Overheidssubsidies worden pas opgenomen als met redelijke
zekerheid kan worden gesteld dat de entiteit de aan de subsidies
gekoppelde voorwaarden zal vervullen en de subsidies zullen
worden ontvangen.

Investeringssubsidies met betrekking tot de aankoop van materiële
vaste activa worden in mindering gebracht van de kostprijs van deze
activa. Het verwachte bedrag op het moment van eerste opname
wordt in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie
opgenomen. De subsidie wordt opgenomen in winst of verlies over
de afschrijvingsperiode van de onderliggende activa als een vermin-
dering van de afschrijvingskost.

Andere overheidssubsidies worden systematisch als inkomsten
opgenomen over de perioden waarin de gerelateerde kosten die ze
beogen te compenseren, worden opgenomen. Overheidssubsidies
die worden ontvangen als compensatie voor reeds opgelopen lasten
of verliezen of met het oog op het verlenen van onmiddellijke
financiële steun aan de Groep zonder toekomstige gerelateerde
kosten, worden opgenomen in winst of verlies in de periode waarin
ze invorderbaar zijn.

Vreemde valuta’s4.

wisselkoersverschillen op leningen in vreemde valuta met
betrekking tot activa in aanbouw voor toekomstig productiege-
bruik, die opgenomen worden in de kostprijs van deze activa als ze
beschouwd worden als een aanpassing van de interestkosten op
deze leningen in vreemde valuta;

wisselkoersverschillen op verrichtingen met betrekking tot het
afdekken van bepaalde valutarisico’s (zie toelichting F32 Financiële
instrumenten en beheer van financiële risico’s hieronder voor de
grondslagen inzake hedge accounting); en

wisselkoersverschillen op monetaire elementen te ontvangen van
of te betalen aan een buitenlandse activiteit wiens afwikkeling noch
gepland, noch waarschijnlijk is (en dus deel uitmaakt van de netto-
investering in een buitenlandse activiteit), die initieel opgenomen
worden in de andere elementen van het totaalresultaat onder
“Wisselkoersverschillen”.

CO2-emissierechten5. Overheidssubsidies6.
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Jaarlijks, en telkens wanneer er aanwijzingen zijn dat hun nettoboek-
waarde mogelijk hoger is dan hun realiseerbare waarde, test de
Groep (groepen van) KGE’s waaraan goodwill was toegerekend, op
bijzondere waardeverminderingen. Deze analyse vereist dat het
management de toekomstige kasstromen die de KGE’s naar
verwachting genereren, en een relevante disconteringsvoet voor de
berekening van de contante waarde schat.

Zie ook toelichting F28 Bijzondere waardevermindering van
materiële vaste activa, immateriële activa en investeringen die
worden verwerkt volgens de equity-methode.

De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt op
elke verslagdatum beoordeeld. De boekwaarde van een uitgestelde
belastingvordering wordt verminderd in zoverre het niet langer
waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal
zijn om een deel van of de volledige uitgestelde belastingvordering
te kunnen gebruiken. Deze vermindering wordt teruggeboekt als het
waarschijnlijk wordt dat er voldoende belastbare winst beschikbaar
zal zijn.

Uitgestelde belastingvorderingen anders dan overgedragen fiscale
verliezen worden per geval beoordeeld, rekening houdend met alle
relevante feiten en omstandigheden. Zo kan een belastbare winst
van nul, na aftrek van de bedragen die conform toegezegd-pensioen-
regelingen zijn uitgekeerd aan gepensioneerden en waarvoor een
aftrekbaar tijdelijke verschil bestond, een opname van onderliggend
uitgestelde belastingvorderingen rechtvaardigen. Opname van uitge-
stelde belastingvorderingen voor overgedragen fiscale verliezen
vereist een positieve belastbare winst gedurende het jaar zodat
fiscale verliezen die in het verleden zijn ontstaan kunnen worden
aangewend. Gezien de onzekerheden inherent aan het voorspellen
van een dergelijke positieve belastbare winst, is opname van uitge-
stelde belastingvorderingen uit hoofde van overgedragen fiscale
verliezen gebaseerd op een analyse per geval. Deze is meestal
gebaseerd op een vijfjaarse winstprognose, met uitzondering van
financiële ondernemingen waarvoor tienjaarse winstprognoses goed
voorspeelbaar zijn en aldus worden gebruikt.

Het Corporate Tax Reporting Team heeft een overzicht van de uitge-
stelde belastingposities van de Groep en is betrokken bij de beoor-
deling van de uitgestelde belastingvorderingen.

Zie toelichting F7.B voor bijkomende informatie. Uitgestelde belas-
tingen in de geconsolideerde staat van financiële positie.

De actuariële veronderstellingen die gebruikt worden om de
verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen per 31 december
en de jaarlijkse kosten te bepalen, zijn te vinden in toelichting F31
Voorzieningen. Alle plannen voor personeelsbeloningen worden
jaarlijks door onafhankelijke actuarissen geëvalueerd. De disconte-
ringsvoeten en inflatiecijfers worden op Groepsniveau door het
management vastgelegd. De andere veronderstellingen (zoals
verwachte toekomstige loonsverhogingen en de verwachte aangroei
van de medische uitgaven) worden op lokaal niveau bepaald. De
centrale afdeling Personeelszaken van de Groep superviseert alle
plannen met de hulp van een centrale actuaris, en gaat na of de
resultaten aanvaardbaar zijn en waakt over de consistentie van de
verslaggeving.

Zie toelichting F31.A voor bijkomende informatie. Voorzieningen voor
personeelsbeloningen.

De milieuvoorzieningen worden gezamenlijk beheerd en gecoördi-
neerd door de afdeling Milieusanering en de afdeling Financiën.

De voorspelling van uitgaven wordt verdisconteerd naar hun
contante waarde.

De disconteringsvoet, die vastgelegd wordt per geografische zone,
komt overeen met een gemiddeld risicovrij rendement voor staats-
obligaties met een looptijd van 10 jaar. Het is de afdeling Financiën
die de disconteringsvoet bepaalt. Hij kan worden herzien op basis
van de evolutie van de economische parameters in het betreffende
land.

Om het verstrijken van de tijd te weerspiegelen worden de voorzie-
ningen elk jaar verhoogd op basis van de hierboven beschreven
disconteringsvoeten.

Zie toelichting F31.B voor bijkomende informatie. Andere voorzie-
ningen dan voor de personeelsbeloningen.

Alle belangrijke geschillen (zoals over belastingen en andere zaken,
inclusief dreigende geschillen) worden door de eigen juridische
dienst van Solvay onderzocht en dit op zijn minst elk kwartaal. De
juristen krijgen hiervoor indien nodig ondersteuning van externe
adviseurs. Dit onderzoek gaat ook over de vraag of voorzieningen
dienen te worden aangelegd en/of bestaande voorzieningen dienen
te worden geherwaardeerd. Dit gebeurt in overleg met de afdelingen
Financiën en Verzekeringen.

Zie toelichting F31.B voor bijkomende informatie. Andere voorzie-
ningen dan voor de personeelsbeloningen.

Cruciale beoordelingen en de belangrijkste bronnen
van schattingsonzekerheden
Bijzondere waardevermindering

Uitgestelde belastingvorderingen

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

Milieuvoorzieningen

Voorzieningen voor geschillen
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In overeenstemming met IFRS 3 Bedrijfscombinaties waardeert de
Groep de identificeerbare verworven activa en (voorwaardelijke)
overgenomen verplichtingen bij een bedrijfscombinatie tegen reële
waarde. Reële-waardeaanpassingen worden gebaseerd op schat-
tingen en waarderingsmodellen van derden, bijvoorbeeld voor
voorwaardelijke verplichtingen en immateriële activa die niet werden
opgenomen door de overgenomen partij. Vaak worden interne
maatstaven gebruikt voor het waarderen van specifieke productie-
uitrusting. Bij elk van deze waarderingsmethoden worden veronder-
stellingen gebruikt zoals verwachte toekomstige kasstromen, reste-
rende gebruiksduur enz.

Zie ook toelichting F22 Goodwill en bedrijfscombinaties voor meer
informatie.

Activa worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop indien
hun boekwaarde zal gerealiseerd worden in een verkooptransactie
in plaats van door het voortgezette gebruik. Deze voorwaarde is
enkel vervuld als de verkoop zeer waarschijnlijk geacht wordt en als
het actief gereed is voor onmiddellijke verkoop in zijn huidige staat.
Naast andere voorwaarden, moet het gepaste management niveau
zich verbinden tot de verkoop, die naar verwachting opgenomen zou
moeten worden als een afgeronde verkooptransactie binnen één
jaar na de datum van de classificatie. In bepaalde gevallen kan een
actief echter gedurende langer dan één jaar binnen deze classifi-
catie blijven indien het niet verkocht wordt wegens gebeurtenissen of
omstandigheden waarover de Groep geen controle heeft.

Vermits een verkoop binnen 12 maanden zeer waarschijnlijk geacht
werd op 31 december 2015, bleef Solvay Indupa geclassificeerd als
vast actief aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsacti-
viteiten per die datum. Op 7 december 2016 verkreeg Solvay de
goedkeuring van de Braziliaanse mededingingsautoriteit 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. De gerelateerde
bijzondere waardevermindering is gebaseerd op de verwachte netto
kasstromen.

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 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.

Op 14 december 2016 ondertekende Solvay een definitieve overeen-
komst voor de verkoop van zijn 58,77% 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 afronding van deze transactie was afhankelijk
van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder de goedkeuringen van
de mededingingsautoriteiten, en vond plaats op 22 februari 2017.

Zie ook toelichting F25 Activa aangehouden voor verkoop voor meer
informatie.

Solvay bracht op 1 juli 2015 zijn Chloorvinyls-activiteit onder in de
joint venture Inovyn.

De reële waarde van het afgeleid financieel instrument, dat een bijko-
mende op prestatie gebaseerde betaling weergeeft, die Solvay zou
ontvangen voor de verkoop van Inovyn bedroeg € 244 miljoen op 31
december 2015. De reële waarde ervan was grotendeels gebaseerd
op inputs van niveau 3, namelijk contractueel vastgelegde REBITDA-
multiples, die het resultaat zijn van de vergelijking van de verwachte
uitstapprijs met de reële waarde van de deelneming van 50% die
Solvay bezit in Inovyn. De reële waarde steeg naar
€ 335 miljoen ingevolge de bindende overeenkomst die met INEOS
werd afgesloten op 31 maart 2016 voor een vroegtijdige uitstap. Het
instrument werd afgewikkeld op 7 juli 2016.

Zie ook toelichting F32 Financiële instrumenten en beheer van finan-
ciële risico's.

Solvay oordeelt dat het de zeggenschap over de belangrijkste
relevante activiteiten van haar Venezolaanse activiteiten behoudt. In
geval van verlies van zeggenschap over de Venezolaanse juridische
entiteit zal een omrekeningverlies op valuta van € 60 miljoen overge-
heveld moeten worden naar de geconsolideerde winst-en-verliesre-
kening.

Voorafgaand commentaar: in overeenstemming met de presentatie
in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening werd de invloed op
de geconsolideerde winst-en-verliesrekening van beëindigde
bedrijfsactiviteiten, die apart worden weergegeven, niet meege-
nomen in de toelichting op deze geconsolideerde winst-en-verliesre-
kening. De informatie hierover staat onder toelichting F8 Beëindigde
bedrijfsactiviteiten. Als gevolg daarvan wijken de vergelijkbare cijfers
in de toelichting hieronder af van de cijfers zoals weergegeven in
het jaarverslag over 2015 doordat Acetow en Emerging Biochemicals
vanaf 2016 worden gepresenteerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Reële-waardeaanpassingen bij bedrijfscombinaties

Classificatie als aangehouden voor verkoop

Solvay Indupa

Acetow

Emerging Biochemicals

Beoordeling op niveau 3 van de reëlewaardehiërarchie
Inovyn

Zeggenschap

Toelichtingen bij de geconsolideerde winst-en-
verliesrekening
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Een Operationeel Segment is een onderdeel van de Groep dat
bedrijfsactiviteiten uitoefent waaruit opbrengsten kunnen worden
verdiend en waarbij kosten kunnen worden gemaakt, waarvan de
bedrijfsresultaten regelmatig worden beoordeeld door de hoogst-
geplaatste functionaris van de entiteit en waarover afzonderlijke
financiële informatie beschikbaar is. De hoogstgeplaatste functio-
naris van Solvay is de Chief Executive Officer.

De netto-omzet omvat de verkoop van goederen en diensten met
een toegevoegde waarde die overeenstemt met de knowhow van
Solvay. De netto-omzet en andere opbrengsten dienen te worden
gewaardeerd tegen de reële waarde van de vergoeding die
ontvangen of invorderbaar is. Dit bedrag wordt aangepast rekening
houdend met het terugzendingen, handelskortingen, andere gelijk-
aardige voordelen, en omzetbelasting.

De opbrengsten anders dan van kernactiviteiten omvatten voorna-
melijk handelstransacties in grondstoffen en andere nutsgoederen
en andere opbrengsten die occasioneel zijn voor de Groep.

De netto-omzet en andere opbrengsten dienen te worden
opgenomen als alle volgende voorwaarden zijn vervuld:

De structuur van Solvay bestaat uit vijf Operationele Segmenten.
Vanaf 1 januari 2016, ingevolge de verwerving van Cytec, heeft Solvay
haar segmenten gereorganiseerd om de strategische coherentie en
de alignering met de bedrijfsactiviteiten te verbeteren. De vroegere
activiteiten van Cytec, genaamd “Aerospace Materials” en “Industrial
Materials” werden opgenomen in Advanced Materials in de GBU
“Composite Materials”, terwijl hun activiteiten betreffende “In Process
Separation” en “Additive Technologies” werden opgenomen in
Advanced Formulations, grotendeels als de GBU “Technology
Solutions”. Solvay’s GBU “Coatis” wordt overgebracht naar Perfor-
mance Chemicals.

TOELICHTING F1
Informatie per segment

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

de Groep heeft de wezenlijke risico’s en voordelen van eigendom
van de goederen overgedragen aan de koper of, aangaande
diensten, het stadium van voltooiing van de verleende diensten
kan op een betrouwbare manier gemeten worden;

de Groep behoudt over de verkochte goederen noch betrok-
kenheid die gewoonlijk toekomt aan de eigenaar, noch de feitelijke
zeggenschap;

het bedrag van de opbrengst kan op een betrouwbare manier
worden gemeten;

het is waarschijnlijk dat de toekomstige economische voordelen
van de transactie naar de Groep zullen vloeien; en

de reeds gemaakte of nog te maken kosten met betrekking tot de
transactie kunnen op betrouwbare wijze worden gemeten.

Algemeen

Advanced Materials biedt hoogperformante materialen voor
verscheidene toepassingen, voornamelijk in de auto-, luchtvaart-
, elektronica en gezondheidssector. Het biedt vooral duurzame
mobiliteitsoplossingen door gewichtsvermindering en een verbe-
tering van CO2-uitstoot en energie-efficiëntie.

Advanced Formulations bedient vooral de markten voor
consumptiegoederen, landbouw, voeding en energie. Het biedt op
maat gemaakte specialiteitsformuleringen die van invloed zijn op
de oppervlaktechemie en het vloeistofgedrag veranderen om zo
de efficiëntie en de opbrengst te optimaliseren terwijl de milieube-
lasting zoveel mogelijk beperkt wordt.

Performance Chemicals is actief in volgroeide en veerkrachtige
markten en bekleedt leidende posities voor chemische tussenpro-
ducten. Het succes is gestoeld op schaalgrootte en hoogstaande
productietechnologie. Het bedient vooral de markten voor
consumptiegoederen en voeding.

Functional Polymers produceert en verkoopt polyamide en pvc-
polymeren en verbindingen en bekleedt leidende regionale
posities in verschillende gebieden, waarbij het vooral de auto-,
constructie-, consumptiegoederen-, en bouwmarkten bedient.

Corporate & Business Services omvat corporate en andere
zakelijke dienstverlening, zoals het Research & Innovation Center.
Het omvat ook de GBU Energy Services, die als taak heeft om
het energieverbruik te optimaliseren en de CO2-emissies terug te
dringen.
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2016
In € miljoen
Winst- en verliesrekening

Advanced
Formulations

Advanced
Materials

Performance
Chemicals

Functional
Polymers

Corporate &
Energy Totaal Group

Netto-omzet (intersegment verkoop inbegrepen) 2 671 4 313 2 481 1 442 7 10 914
Intersegment verkoop –3 0 –21 –6 0 –30

Netto-omzet 2 668 4 313 2 460 1 436 7 10 884
Brutomarge 695 1 398 724 254 18 3 090
Afschrijvingen 292 413 250 104 111 1 169
Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint
ventures 8 8 20 50 –1 85
Onderliggende EBITDA(1) 484 1 110 695 222 –227 2 284
EBIT 962
Nettofinancieringskosten –339
Winstbelastingen 56
Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfs-
activiteiten –6
Winst / verlies (-) van het jaar 674

(1) De onderliggende EBITDA is een prestatie-indicator die gehanteerd wordt door het management (zie Overzicht van de activiteiten).

2016
In € miljoen
Balans en andere bestanddelen

Advanced
Formulations

Advanced
Materials

Performance
Chemicals

Functional
Polymers

Corporate &
Energy Totaal Group

Kapitaaluitgaven (voortgezette bedrijfsactiviteiten) 134 435 186 95 79 929
Kapitaaluitgaven (beëindigde bedrijfsactiviteiten) 37 14 51
Investeringen (voortgezette bedrijfsactiviteiten) 16 4 0 0 44 64
Investeringen (beëindigde bedrijfsactiviteiten) 33 33

Werkkapitaal
Voorraden 388 794 279 199 11 1 672
Handelsvorderingen 365 571 417 186 82 1 621
Handelsschulden 293 429 357 213 255 1 547

De kapitaaluitgaven hebben betrekking op materiële vaste en immateriële activa.

De investering in 2016 van € 44 miljoen bij Corporate & Energy heeft betrekking op de overname van Cytec.

Informatie per Segment
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In de informatie per segment over 2015 zoals hieronder weergegeven wordt rekening gehouden met de nieuwe organisatie van Operationele
Segmenten vanaf 2016.

2015
In € miljoen
Winst- en verliesrekening

Advanced
Formulations

Advanced
Materials

Performance
Chemicals

Functional
Polymers

Corporate &
Energy Totaal Group

Netto-omzet (intersegment verkoop
inbegrepen) 2 258 3 341 2 561 1 543 11 9 715

Intersegment verkoop –3 –7 –35 –53 0 –99
Netto-omzet 2 254 3 334 2 526 1 490 11 9 615
Brutomarge 548 1 107 686 219 5 2 566
Afschrijvingen 181 267 165 106 72 791
Resultaat van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures 9 8 20 –14 –1 21
Onderliggende EBITDA(1) 348 836 628 141 –209 1 744
EBIT 695
Nettofinancieringskosten –222
Winstbelastingen –69
Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten 51
Winst / verlies (-) van het jaar 454

(1) De onderliggende EBITDA is een prestatie-indicator die gehanteerd wordt door het management. In de paragraaf Overzicht van de activiteiten wordt de
onderliggende EBITDA 2015 (€ 2125 miljoen) gerapporteerd op pro forma basis alsof Cytec met ingang van 1 januari 2015 was geconsolideerd. Daardoor
is de onderliggende EBITDA 2015 van Cytec (€ 381 miljoen) toegevoegd aan de onderliggende EBITDA zonder Cytec (€ 1744 miljoen).

2015
In € miljoen
Balans en andere bestanddelen

Advanced
Formulations

Advanced
Materials

Performance
Chemicals

Functional
Polymers

Corporate &
Energy Totaal Group

Kapitaaluitgaven (voortgezette bedrijfsactivi-
teiten) 204 340 267 81 77 969
Kapitaaluitgaven (beëindigde bedrijfsactivi-
teiten) 0 68 68
Investeringen (voortgezette bedrijfsactivi-
teiten) 23 22 0 13 4 901 4 960

Werkkapitaal
Voorraden 409 892 324 221 21 1 867
Handelsvorderingen 342 540 458 221 54 1 615
Handelsschulden 277 439 356 229 259 1 559

De kapitaaluitgaven hebben betrekking op materiële vaste en immateriële activa.

De investering in 2015 van € 4.901 miljoen bij Corporate & Energy heeft betrekking op Cytec. Hier wordt het verschil weergegeven tussen de
totale vergoeding plus kosten verbonden aan de overname (€ 5.099 miljoen) minus geldmiddelen overgenomen van Cytec (€ 198 miljoen).
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In € miljoen 2016 2015
Advanced Formulations 2 668 2 254

Novecare 1 663 1 895
Technology Solutions 656 0
Aroma Performance 350 360

Advanced Materials 4 313 3 334
Specialty Polymers 1 922 1 901
Composite Materials 1 073 0
Silica 455 521
Special Chem 862 912

Performance Chemicals(1) 2 460 2 526
Soda Ash & Derivatives 1 561 1 554
Peroxides 542 558
Coatis 346 398

Functional Polymers 1 436 1 490
Polyamides 1 414 1 448
Chlorovinyls 22 41

Corporate & Business Services 7 11
Energy Services 4 11
CBS en NBD 3 0

Totaal 10 884 9 615

(1) In het totale bedrag van de cluster is de resterende omzet van Acetow (2016: € 10 miljoen en 2015: € 16 miljoen) meegenomen.

De hieronder weergegeven omzet is toegewezen op basis van de locatie van de klant.

In € miljoen 2016 % 2015 %
België 154 1% 156 2%
Duitsland 982 9% 841 9%
Italië 555 5% 452 5%
Frankrijk 466 4% 437 5%
Verenigd Koninkrijk 302 3% 223 2%
Spanje 269 2% 246 3%
Europese Unie - andere 749 7% 606 6%
Europese Unie 3 476 32% 2 961 31%
Europa - Andere 108 1% 239 2%
Verenigde Staten 2 866 26% 2 308 24%
Canada 141 1% 102 1%
Noord-Amerika 3 007 28% 2 409 25%
Brazilië 677 6% 705 7%
Mexico 175 2% 126 1%
Latijns-Amerika - Andere 208 2% 170 2%
Latijns-Amerika 1 061 10% 1 001 10%
Rusland 62 1% 56 1%
Turkije 90 1% 66 1%
China 945 9% 955 10%
India 185 2% 171 2%
Japan 398 4% 346 4%
Zuid Korea 393 4% 352 4%
Thailand 197 2% 219 2%
Egypte 55 1% 51 1%
Andere 907 8% 787 8%
Azië en de rest van de wereld 3 231 30% 3 004 31%
Totaal 10 884 100% 9 615 100%

Externe netto-omzet per cluster

Omzet per land en regio
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Geïnvesteerd kapitaal Kapitaaluitgaven en investeringen
In € miljoen 2016 % 2015 % 2016 % 2015 %
België 2 155 12% 2 838 14% –28 3% –17 0%
Duitsland 765 4% 746 4% –46 5% –59 1%
Italië 743 4% 762 4% –83 8% –86 1%
Frankrijk 1 922 10% 1 952 10% –188 19% –160 3%
Verenigd
Koninkrijk 235 1% 205 1% –40 4% –8 0%
Spanje 142 1% 147 1% –18 2% –17 0%
Europese Unie -
andere 408 2% 678 3% –55 6% –63 1%
Europese Unie 6 370 35% 7 328 37% –458 46% –410 7%
Europa -
Andere 81 0% 4 0% 0 0% –15 0%
Verenigde
Staten(1) 9 008 49% 9 075 46% –309 31% –5 126 86%
Canada 212 1% 212 1% –8 1% 0 0%
Noord-Amerika 9 220 50% 9 287 47% –317 32% –5 126 86%
Brazilië 570 3% 447 2% –37 4% –49 1%
Argentinië 0 0% 20 0% –2 0% 0 0%
Latijns-Amerika -
Andere 63 0% 91 0% –3 0% –1 0%
Latijns-
Amerika 633 3% 559 3% –41 4% –50 1%
Rusland 228 1% 141 1% 0 0% –14 0%
Thailand 127 1% 424 2% –4 0% –21 0%
China 798 4% 869 4% –66 7% –165 3%
Zuid Korea 269 1% 230 1% –69 7% –31 1%
India 237 1% 230 1% –8 1% –16 0%
Singapore 81 0% 80 0% –3 0% –24 0%
Japan 84 0% 87 0% –1 0% –2 0%
Egypte 10 0% 111 1% 0 0% –1 0%
Andere 266 1% 229 1% –29 3% –54 1%
Azië en de rest
van de wereld 2 099 11% 2 402 12% –181 18% –327 6%
Totaal 18 404 100% 19 579 100% –997 100% –5 927 100%

(1) In 2015 was de overname van Cytec in de gerapporteerde bedragen inbegrepen (zie toelichting F22).

Geïnvesteerd kapitaal omvat de vaste activa (exclusief uitgestelde belastingen), voorraden en handelsvorderingen en -schulden. De kapitaaluit-
gaven en investeringen omvatten verwerving van materiële vaste en immateriële activa, deelnemingen in dochterondernemingen en overige
deelnemingen. Beide zijn exclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Geïnvesteerd kapitaal, kapitaaluitgaven en investeringen per land en per regio.
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In € miljoen Toelichtingen 2016 2015
Netto omzet (F1) 10 884 9 615
Andere omzet dan van kernactiviteiten 520 467
Gebruikte grond- en hulpstoffen en nutsvoorzieningen –4 547 –4 212
Opnemen van de step-up op voorraden van Cytec –82
Wijziging in voorraden –20 –24
Personeelskosten –2 432 –2 041

Lonen / Salarissen en rechtstreekse sociale voordelen –1 674 –1 407
Werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid –340 –315
Pensioenen en verzekeringen –210 –170
Andere personeelskosten –208 –149

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering (F12) –1 169 –819
Andere variabele logistieke kosten –658 –746
Andere vaste kosten –1 388 –1 302
Toevoegingen en terugnames van voorzieningen (exclusief voorzieningen
betreffende personeelsbeloningen) (F31) –198 –89
Kosten van operationele leases (F24) –107 –81
Fusie en overname kosten en meer- en minderwaarden op vervreemdingen (F5) 75 –94
Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures (F4) 85 21
EBIT 962 695
Lasten van schulden (F6) –188 –108
Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen (F6) 13 9
Overige financierings-winsten 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

De resultaten van Cytec, geconsolideerd vanaf 1 januari 2016, zijn meegenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

In € miljoen 2016 2015
Kosten voor opstarten, oprichting and voorstudie –20 –26
Meer- en minderwaarden op verkoop van materiële vaste activa 29 20
Netto wisselkoersresultaten 2 –5
Afschrijving van immateriële activa in verband met PPA –231 –98
Andere –1 26
Overige operationele winsten en verliezen –222 –84

De stijging in de afschrijving op immateriële activa die voortvloeit uit de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA) heeft
betrekking op de immateriële activa van Cytec, die vanaf 2016 worden afgeschreven.

Toelichting F2
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening, volgens aard

TOELICHTING F3
Overige operationele winsten en verliezen
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Het nettoresultaat van de geassocieerde deelnemingen en joint ventures bedraagt € 85 miljoen in 2016 tegenover € 21 miljoen in 2015. De groei
is hoofdzakelijk te danken aan de verbeterde financiële en bedrijfsresultaten van RusVinyl.

Ingevolge de “Guidelines on Alternative Performance Measures”,
gepubliceerd door het ESMA op 30 juni 2015, en van toepassing
vanaf 3 juli 2016, splitste Solvay de niet-recurrente elementen in
twee elementen: (a) Resultaat uit portefeuillebeheer en herevalu-
aties, en (b) Resultaat van historische sanering en belangrijke
juridische geschillen. De som van deze twee elementen is exact gelijk
aan wat vroeger werd opgenomen als “Niet-recurrente elementen”,
vóór herklassering naar beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties omvat:
Resultaat uit historische sanering en belangrijke juridische geschillen
omvat:

In € miljoen 2016 2015
Herstructureringskosten en waardeverminderingen –239 –111
Fusie en overname kosten en meer- en minderwaarden op vervreemdingen 75 –94
Resultaten uit portefeuillebeheer en herevaluaties –164 –205

In € miljoen 2016 2015
Belangrijke juridische geschillen –14 8
Saneringskosten en andere kosten nietvoorvloien uit operationele productie-eenheden –42 –45
Resultaten uit historische sanering en belangrijke juridische geschillen –56 –36

In 2016 hadden deze posten voornamelijk betrekking op:

TOELICHTING F4
Winst uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures

TOELICHTING F5
Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties, historische sanering en belangrijke juridische geschillen

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

winsten en verliezen van de verkoop van dochterondernemingen,
gezamenlijke befrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde
deelnemingen die geen beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn;

overnamekosten van nieuwe bedrijven;

winsten en verliezen van de verkoop van vastgoed dat niet direct
verbonden is aan een bedrijfsactiviteit;

kosten van herstructureringen die voortvloeien uit het beheer van
de portefeuille en herevaluaties, inclusief waardeverminderings-
verliezen voortvloeiend uit de stopzetting van een activiteit of een
productie-eenheid; en

waardeverminderingsverliezen die voortvloeien uit het testen van
kasstroomgenererende eenheden.

de saneringskosten die niet veroorzaakt worden door operati-
onele productiefaciliteiten (gesloten vestigingen, beëindigde
productie, milieuvervuiling in vroegere jaren); en

de gevolgen van belangrijke juridische geschillen.

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

Resultaat uit historische sanering en belangrijke juridische geschillen

Herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering in verband
met:

de stillegging van de natriumcarbonaatfabriek in Egypte (€ 112
miljoen);

–

hetbesluit totdesinvestering vanhetAmerikaanse elektriciteitsopwek-
kingsproject op basis van getorreficeerde biomassa (€ 39miljoen);

–

herdimensionering van de gedeelde diensten van Solvay door
veranderingen in de portefeuille van de Groep (€ 40 miljoen);

–

de invloed van de slechte marktomstandigheden op de Brazili-
aanse warmtekrachtkoppelingscentrale (€ 28 miljoen).

–

Fusie- en overnamekosten en meer- en minderwaarden op
vervreemdingen:

winst op de desinvestering van Inovyn (€ 71 miljoen);–
verlies op de vervreemding van de peroxide-activiteiten in Bussi (Italië)
(€13miljoen);

–

winst op de extra terugboeking van de holdback die deel
uitmaakte van de overnameprijs voor Chemlogics en waarvoor
prestatievoorwaarden waren gesteld die in 2016 niet gehaald
werden (€ 49 miljoen);

–

fusie- en overnamekosten van € 25 miljoen.–
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In 2015 hadden deze posten voornamelijk betrekking op:

Daarnaast is een bedrag van € 3 miljoen overgedragen naar beëindigde
bedrijfsactiviteiten. Daardoor wordt de som van bovengenoemde posten
voor 2015 gelijk aan het bedrag dat in de geconsolideerde jaarrekening
over 2015 conform IFRS is gepresenteerd als niet-recurrent.

De interesten op leningen worden opgenomen in de financierings-
kosten wanneer zij opgelopen worden, met uitzondering van
financieringskosten uit de verwerving, bouw en de productie van
in aanmerking komende activa (zie toelichting F23 Materiële vaste
activa).

De netto-wisselkoersverschillen op financiële elementen en de wijzi-
gingen in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten
worden gepresenteerd in “Overige financieringswinsten en
-verliezen”, met uitzondering van wijzigingen in de reële waarde van
afgeleide financiële instrumenten die afdekkingsinstrumenten zijn in
een kasstroomafdekking en die opgenomen worden op dezelfde lijn
als de afgedekte positie wanneer die invloed heeft op de winst-en-
verliesrekening.

In € miljoen 2016 2015
Lasten van schulden –188 –108
Renteopbrengsten uit leningen en korte termijnbeleggingen 13 9
Overige financierings-winsten en -verliezen –50 –47
Netto schuldenlasten –226 –146
Disconteringskosten van de voorzieningen –118 –69
Opbrengsten/verliezen uit financiële activa beschikbaar voor verkoop 5 –8
Nettofinancieringskosten –339 –222

Zie toelichting F33 Nettoschuld voor meer informatie.

De stijging van de schuldenlasten is vooral toe te schrijven aan:

De overige financieringswinsten en -verliezen stegen van
€ 47 miljoen in 2015 tot € 50 miljoen in 2016. Deze stijging kan vooral
worden toegeschreven aan:

De stijging van de discontokosten van voorzieningen had betrekking
op beloningen na uitdiensttreding van € 23 miljoen en milieuvoorzie-
ningen van € 26 miljoen, en kan voornamelijk worden toegeschreven
aan de evolutie van de toepasselijke disconteringsvoeten.

Actuele belastingen worden bepaald op basis van de belastbare
winst van de periode. De belastbare winst verschilt van de winst
zoals gepresenteerd in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
omwille van opbrengsten en kosten die belastbaar of aftrekbaar zijn
in andere periodes of die nooit belastbaar of aftrekbaar zijn. De
actuele belastingsschuld van de Groep wordt berekend op basis van
de belastingtarieven waarvan het wetgevingsproces is afgesloten of
substantieel is afgesloten op het einde van de verslagperiode.

Herstructureringskostenenbijzonderewaardeverminderinginverbandmet:

herstructureringskosten (€ 57 miljoen), met name door een
herdimensionering van de Solvay Functions als gevolg van
veranderingen in de portefeuille van de Groep (€ 35 miljoen);

–

de fluorietmijn in Bulgarije (€ 25 miljoen);–
de desinvestering van Plextronics (€ 8 miljoen).–

Fusie- en overnamekosten en meer- en minderwaarden op vervreemding:

overnamekosten van Cytec (€130miljoen), hoofdzakelijk voor advies-
diensten (zietoelichting F22 Goodwill en bedrijfscombinaties);

–

de fusie- en overnamekosten werden vooral beïnvloed door
een gedeeltelijke terugboeking van de holdback (€ 25 miljoen)
die deel uitmaakte van de overnameprijs voor Chemlogics en
waarvoor prestatievoorwaarden gesteld waren die in 2015 niet
gehaald werden.

–

TOELICHTING F6
Netto financieringskosten

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

de kosten in verband met de uitgifte van obligaties in december
2015 om de acquisitie van Cytec te financieren (€ 2.250 miljoen
aan senior € notes en US$ 1.600 miljoen aan senior US$ notes),
en de kosten in verband met de US$ 732 miljoen aan senior notes
van Cytec Industries die in 2016 € 123 miljoen bedroegen
(€ 8 miljoen in december 2015);

de lagere kosten (€ 30 miljoen) in verband met de terugbetaling van de
lening van € 300 miljoen van de Europese Investeringsbank in januari
2016 en de hybride obligatie van € 500 miljoen in juni 2016.

€ 48 miljoen aan valutaswaps (vooral €/US$-swaps op intragroeps-
financiering van de acquisitie van Cytec en BRL/US$-swaps op
intragroepsfinanciering) vergeleken met € 19 miljoen in 2015;

Verlies van €25miljoen in 2015 als gevolg van de hyperinflatie in Venezuela
- zie toelichting F11 Geconsolideerd overzicht van het totaalre-
sultaat).

TOELICHTING F7
Winstbelasting

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Actuele belastingen
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Uitgestelde belastingen worden opgenomen voor tijdelijke
verschillen tussen enerzijds de boekwaarden van de activa en
passiva in de geconsolideerde jaarrekening en hun onderliggende
belastingbasis gebruikt in de berekening van de belastbare winst.

Uitgestelde belastingvorderingen worden doorgaans opgenomen
voor alle aftrekbare tijdelijke verschillen in de mate dat het
waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst zal gerealiseerd
worden waartegen deze tijdelijke verschillen kunnen worden afgezet.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden over het algemeen
opgenomen voor alle belastbare tijdelijke verschillen.

Er worden geen uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen
ingevolge de eerste opname van goodwill. Daarnaast worden er ook
geen uitgestelde belastingactiva of -verplichtingen opgenomen in
verband met de eerste opname van een actief of passief in een
transactie die geen bedrijfscombinatie is en die geen invloed heeft
op de boekhoudkundige of de belastbare winst.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen voor
belastbare tijdelijke verschillen op deelnemingen in dochteronderne-
mingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassoci-
eerde deelnemingen, behalve in het geval dat de Groep kan beslissen
over het tijdstip waarop het tijdelijk verschil teruggedraaid wordt en
het waarschijnlijk is dat het tijdelijk verschil in de nabije toekomst niet
teruggedraaid wordt.

De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt op
elke verslagdatum beoordeeld. De boekwaarde van een uitgestelde
belastingvordering wordt verminderd in zoverre het niet langer
waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal
zijn om de uitgestelde belastingvordering te kunnen gebruiken. Deze
vermindering wordt teruggeboekt als het waarschijnlijk wordt dat er
voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn.

Uitgestelde belastingvorderingen anders dan overgedragen fiscale
verliezen worden per geval beoordeeld, rekening houdend met alle
relevante feiten en omstandigheden. Zo kan een belastbare winst
van nul, na aftrek van de bedragen die conform toegezegd-pensi-
oenregelingen zijn uitgekeerd aan gepensioneerden en waarvoor een
aftrekbaar tijdelijke verschil bestond, een opname van onderliggend
uitgestelde belastingvorderingen rechtvaardigen. Opname van uitge-
stelde belastingvorderingen voor overgedragen fiscale verliezen
vereist een positieve belastbare winst gedurende het jaar zodat fiscale
verliezen die in het verleden zijn ontstaan kunnen worden aangewend.

Gezien de onzekerheden inherent aan het voorspellen van een derge-
lijke positieve belastbare winst, is de opname van uitgestelde belas-
tingvorderingen uit hoofde van overgedragen fiscale verliezen
gebaseerd op een analyse per geval. Deze is meestal gebaseerd op
een vijfjaarse winstprognose, met uitzondering van financiële onder-
nemingen waarvoor tienjaarse winstprognoses goed voorspeelbaar
en aldus worden gebruikt.

Het Corporate Tax Reporting Team heeft een overzicht van de uitge-
stelde belastingposities van de Groep en is betrokken bij de beoor-
deling van de uitgestelde belastingvorderingen.

Zie toelichting F7.B voor bijkomende informatie.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen moeten worden
gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar verwachting van
toepassing zullen zijn op de periode waarin de vordering wordt gerea-
liseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de belasting-
tarieven (en de belastingwetgeving) waarvan het wetgevingsproces is
afgesloten of substantieel is afgesloten op het einde van de verslag-
periode. De waardering van uitgestelde belastingverplichtingen en
-vorderingen weerspiegelt de fiscale gevolgen die zouden voortvloeien
uit de wijze waarop de entiteit op het einde van de verslagperiode de
boekwaarde van haar activa en verplichtingen verwacht te realiseren
of af te wikkelen.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesal-
deerd wanneer de entiteit een in rechte afdwingbaar recht heeft
om de actuele belastingvorderingen en -verplichtingen te salderen,
en wanneer het winstbelasting betreft geheven door dezelfde fiscale
autoriteit, en de Groep voornemens is om de actuele belastingvor-
deringen en, -verplichtingen op een nettobasis af te wikkelen.

Actuele en uitgestelde belastingen van de periode worden
opgenomen als kost of opbrengst in de winst-en-verliesrekening,
behalve wanneer ze verband houden met elementen die buiten de
winst-en-verliesrekening worden opgenomen (in de andere
elementen van het totaalresultaat of rechtstreeks in het eigen
vermogen), wanneer ze eveneens buiten de winst-en-verliesrekening
worden opgenomen, of wanneer ze ontstaan zijn bij de initiële
opname van een bedrijfscombinatie. In dit laatste geval wordt het
belastingseffect in rekening genomen in de verwerking van de bedrijfs-
combinatie.

In € miljoen Toelichtingen 2016 2015
Actuele belasting voor het lopend jaar –213 –178
Actuele belasting voor voorgaande jaren 4 112
Uitgestelde belasting 270 –6
Uitgestelde belastingen impact van wijzigingen in de nominale belastingsvoeten –5 2
Totaal winstbelasting geboekt in de geconsolideerde winst- en verliesrekening 56 –69

In € miljoen Toelichtingen 2016 2015
Winstbelasting op elementen opgenomen in anderen elementen van het totaalresultaat (F11) 56 –20

Uitgestelde belastingen

Actuele en uitgestelde belasting van de periode

F7.A. Winstbelasting
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De actuele belasting met betrekking tot voorgaande jaren
(€ 4 miljoen) is inclusief de netto belastingaanpassing in verband met
de intracompany prijszettingsaudit in België en in Spanje.

Bijzondere posten die gedurende het jaar aanzienlijk hebben bijge-
dragen aan de uitgestelde belastinginkomsten zijn:

De actuele belasting met betrekking tot voorgaande jaren
(€ 112 miljoen) over 2015 resulteerde uit de terugboeking van
voorzieningen voor belastingrisico's (€ 66 miljoen) alsmede aanpas-
singen in de Verenigde Staten na belangrijke wijzigingen in de porte-
feuille.

De effectieve belastingskost wordt afgestemd met de theoretisch
bepaalde belastingkost door op de winst vóór belastingen van
elke Groepsentiteit de toepasselijke nominale belastingtarief van het
land toe te passen.

in € miljoen 2016 2015
Winst van het jaar vóór belastingen 624 472
Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures 85 21
Winst van het jaar vóór belastingen, exclusief het resultaat uit geassocieerde deelnemingen en joint
ventures 539 451
Aansluiting van de belastingskost
Totale belastingskost van alle entiteiten van de Groep, berekend op basis van toepasselijke lokale nominale belas-
tingsvoeten –141 –173
Gewogen gemiddelde nominale belastingsvoet 26% 38%
Belasting impact van permanenten verschillen 36 136
Belasting impact op uitkering van dividenden –17 –4
Belasting impact van wijzigingen in belastingsvoeten –4 1
Belasting impact van aanpassingen in actuele en uitgestelde belastingen m.b.t. vorige jaren 12 5
Verandering van niet opgenomen uitgestelde belastingvorderingen 170 –35
Effectieve belastingskost 56 –69
Effectieve belastingstarief –9% 15%

Het gewogen gemiddelde nominale belastingtarief daalde in 2016
met 12% (ten opzichte van 2015) als gevolg van het lagere gewicht
van de winst voor belastingen in landen met een hoger belasting-
tarief (vooral de Verenigde Staten) en het hogere gewicht van de
winst voor belastingen (inclusief resultaat uit portefeuillebeheer en
herevaluaties) in landen met een lager belastingtarief.

De aanzienlijke wijziging in de effectieve belastingvoet van 15% in
2015 naar 9% in 2016 is het gevolg van:

De winst die voortvloeide uit de vroegtijdige uitstap in 2016 uit de
joint venture met INEOS (€ 76 miljoen bij Solvay Chlorovinyls Holding)
en de terugboeking van € 19 miljoen voor een voorziening in Solvay
Pharmaceuticals had geen belastingimpact op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening omdat deze gecompenseerd werden door
niet-opgenomen fiscale verliezen uit voorgaande jaren.

de uitgestelde belastinginkomsten als gevolg van de afschrijving
van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs
(€ 100 miljoen);

de opname van de eerder niet-opgenomen uitgestelde belasting-
vorderingen op (a) verplichtingen inzake personeelsbeloningen en
andere tijdelijke verschillen bij Solvay nv (€ 65 miljoen) en (b)
overgedragen fiscale verliezen (€ 39 miljoen) door verbeterde
winstverwachtingen bij Solvay nv voor de komende jaren;

de opname van eerder niet-opgenomen uitgestelde belastingvor-
deringen op verplichtingen inzake personeelsbeloningen en
andere tijdelijke verschillen in het Verenigd Koninkrijk
(€ 93 miljoen) als gevolg van de groepsaftrekregeling waardoor
verliezen bij Solvay Solutions UK mogen worden afgetrokken van
de winsten die gerealiseerd zijn na overname van de Cytec-activi-
teiten.

Afstemming van de winstbelasting

opname van hogere uitgestelde belastingvorderingen in 2016
(€ 205 miljoen versus 2015), voornamelijk voor eerder niet-
opgenomen uitgestelde belastingvorderingen in België
(€ 104 miljoen) en in het Verenigd Koninkrijk (€ 93 miljoen);

deels gecompenseerd door de negatieve belastingimpact van
lagere permanente verschillen in 2016 (€ 100 miljoen t.o.v. 2015)
door het terugboeken van voorzieningen voor belastinggeschillen
van € 66 miljoen in 2015 en niet-aftrekbare verkoopverliezen in
2016.
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2016
In € miljoen

Begin
balans

Opge-
nomen in
de winst-

en verlies-
rekening

Opge-
nomen in

de andere
elementen

van het
totaal-

resultaat

Effect van
wissel-
koers-

verschil
Cytec

overname

Overige
verwer-
vingen/

vervreem-
dingen

Herclas-
sificatie

naar activa
aange-

houden
voor

verkoop Andere
Eind

balans
Tijdelijke verschillen
Verplichtingen inzake perso-
neelsbeloningen 328 92 71 3 –29 0 –29 1 435
Andere voorzieningen dan
voor de personeelsbelo-
ningen 199 36 –3 9 7 0 –3 –1 244
Materiële vaste en immate-
riële activa –1 361 64 –36 16 –3 76 –1 –1 246
Goodwill 23 –7 0 –1 15
Fiscale verliezen 373 44 7 6 –1 –5 19 444
Fiscaal verrekenbare
tegoeden 86 –8 –1 –43 0 35
Activa aangehouden voor
verkoop –2 –3 6
Andere –44 48 –11 –1 61 0 2 1 55
Totaal (netto bedrag) –396 266 56 –19 16 –4 37 25 –19
Uitgestelde belastingvorde-
ringen opgenomen op de
geconsolideerde overzicht
van de financiële positie 1 059 890
Uitgestelde belastingver-
plichtingen opgenomen op
de geconsolideerde
overzicht van de financiële
positie –1 456 –909

De totale uitgestelde belastingvorderingen bedragen in 2016
€ 3.667 miljoen, waarvan € 2.777 miljoen niet opgenomen zijn.

De niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen vloeien voort
uit (i) overgedragen verliezen (€ 7.190 miljoen, voornamelijk in
holdingmaatschappijen, waaronder Solvay nv en Rhodia SA sinds
2011) waarvan de uitgestelde belastingvorderingen (€ 2.235 miljoen)
niet opgenomen zijn, en (ii) uitgestelde belastingvorderingen voor
andere tijdelijke verschillen (€ 542 miljoen in de hele Groep), hoofd-
zakelijk voor verplichtingen inzake personeelsbeloningen in Frankrijk
(€ 351 miljoen).

De rubriek Andere omvat de uitgestelde belastingverplichting inzake
niet uitgekeerde winsten van dochterondernemingen van Solvay van
€ 23 miljoen in 2016 (€ 23 miljoen in 2015). Een bedrag van
€ 62 miljoen (exclusief Cytec) is niet opgenomen omdat de Groep
zeggenschap heeft over de timing van de afwikkeling van de tijdelijke

verschillen en het waarschijnlijk is dat deze afwikkeling in de nabije
toekomst niet zal plaatsvinden. De niet-uitgekeerde winsten van
Cytec zullen permanent worden geherinvesteerd, inclusief de
winsten voor en na de overname. Er werden derhalve geen uitge-
stelde belastingverplichtingen opgenomen.

De opgenomen uitgestelde belastingvorderingen waarvan de afwik-
keling afhangt van toekomstige belastbare winsten bovenop de winst
die afkomstig is van het terugdraaien van bestaande tijdelijke belas-
tingverschillen binnen entiteiten die een fiscaal verlies hebben
geleden in het huidige of het voorgaande jaar in het betreffende
belastinggebied bedraagt € 475 miljoen. Deze opname is gerecht-
vaardigd vanwege de gunstige verwachtingen aangaande toekom-
stige belastbare winsten.

F7.B. Uitgestelde belastingen in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie
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2015
In € miljoen

Begin
balans

Opge-
nomen in
de winst-

en verlies-
rekening

Opge-
nomen in

de andere
elementen

van het
totaal-

resultaat

Effect van
wissel-
koers-

verschil
Cytec

overname

Overige
verwer-
vingen/

vervreem-
dingen

Herclas-
sificatie

naar activa
aange-

houden
voor

verkoop Andere
Eind

balans
Tijdelijke verschillen
Verplichtingen inzake perso-
neelsbeloningen 234 –13 –13 7 97 –2 6 11 328
Andere voorzieningen dan
voor de personeelsbelo-
ningen 136 –19 1 3 59 7 13 –1 199
Materiële vaste en immate-
riële activa –521 29 –7 –6 –862 1 4 1 –1 361
Goodwill 31 –8 23
Fiscale verliezen 386 1 –6 2 0 –12 373
Fiscaal verrekenbare
tegoeden 11 29 1 44 2 86
Activa aangehouden voor
verkoop 8 3 –14 3
Andere 57 –28 –1 3 –76 –2 3 –44
Totaal (netto bedrag) 333 0 –20 2 –735 7 0 17 –396
Uitgestelde belastingvorde-
ringen opgenomen op de
geconsolideerde overzicht
van de financiële positie 710 1 059
Uitgestelde belastingver-
plichtingen opgenomen op
de geconsolideerde
overzicht van de financiële
positie –378 –1 456

De totale uitgestelde belastingvorderingen bedragen in 2015
€ 4.129 miljoen, waarvan € 3.070 miljoen niet opgenomen zijn.

De niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen resulteren uit (i)
overgedragen verliezen (€ 7.070 miljoen, voornamelijk in holdingmaat-
schappijen, waaronder Solvay nv en Rhodia SA sinds 2011) waarvoor er
daaraan gerelateerde uitgestelde belastingvorderingen (€ 2.283 miljoen)
niet opgenomen werden, en (ii) uitgestelde belastingvorderingen voor
andere tijdelijke verschillen (€ 787 miljoen in de hele Groep), hoofdza-
kelijk voor verplichtingen inzake personeelsbeloningen (€ 502 miljoen,
hoofdzakelijk in België (€ 70 miljoen), Frankrijk (€ 333 miljoen) en het
Verenigd Koninkrijk (€ 82 miljoen)).

De uitgestelde belastingen op de materiële vaste en immateriële activa
in verband met de verwerving van Cytec hebben hoofdzakelijk
betrekking op de step-up naar reële waarde bij immateriële activa.

Voor het grootste deel van de overgedragen fiscale verliezen van de
Groep zijn geen uitgestelde belastingvorderingen opgenomen. De niet-
opgenomen fiscale verliezen zijn vooral toe te schrijven aan landen waar
deze voor onbepaalde tijd kunnen worden overgedragen.

Hieronder volgt een overzicht van de overgedragen fiscale verliezen die
uitgestelde belastingvorderingen genereren, gerangschikt volgens
vervaldatum.

In € miljoen 2016 2015
Binnen 1 jaar 5 8
Binnen 2 jaar 17 16
Binnen 3 jaar 21 28
Binnen 4 jaar 42 32
Binnen 5 jaar of meer 278 174
Zonder tijdslimiet 1 035 937
Fiscale verliezen waarvoor uitgestelde belastingvorderingen werden opgenomen 1 397 1 194
Fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvorderingen werden opgenomen 7 190 7 070
Totaal fiscale verliezen 8 587 8 263

De overgedragen fiscale verliezen (€ 1.397 miljoen) hebben
aanleiding gegeven tot € 444 miljoen aan uitgestelde belastingvorde-
ringen.

De overgedragen fiscale verliezen (€ 1.194 miljoen) hebben
aanleiding gegeven tot € 373 miljoen aan uitgestelde belastingvorde-
ringen in 2015.

Overige informatie

JAARREKENING

SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016
155



Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een component van de Groep die
ofwel is afgestoten ofwel is geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop (zie toelichting F25 Activa aangehouden voor verkoop), en
die:

Een component van de Groep bestaat uit de bedrijfsactiviteiten en
kasstromen die zowel operationeel als voor de financiële verslag-
geving kunnen worden onderscheiden van de rest van de Groep.

In het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat, het geconso-
lideerd kasstroomoverzicht, en in de informatieverschaffing worden
de beëindigde bedrijfsactiviteiten herwerkt voor voorgaande
perioden.

2016
In € miljoen Indupa Acetow

Emerging
Biochemicals Andere Totaal

Omzet 478 531 404 0 1 414
Opdeling beëindigde bedrijfsactiviteiten
Verlies opgenomen als gevolg van de waardering aan reële
waarde minus verkoopkosten –63 –63
EBIT(1) –95 116 30 16 68
Financiële resultaat –31 –4 –2 0 –37
Belastingen –3 –33 0 0 –36
Winst / verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten –129 79 28 16 –6

toegerekend aan :
Solvay-aandeel –126 79 12 16 –19
minderheidsbelangen –3 0 16 0 13

(1) Inclusief recyclage van de omrekeningsverschillen op valuta voor Indupa (€ –55 miljoen).

2015
In € miljoen Indupa Chlorovinyls Acetow

Emerging
Biochemicals Andere Totaal

Omzet 529 965 526 437 0 2 456
Opdeling beëindigde bedrijfsactiviteiten
Verlies opgenomen als gevolg van de
waardering aan reële waarde minus
verkoopkosten –88 –88
EBIT –68 102 116 22 –16 156
Financiële resultaat –33 –2 –3 –1 0 –39
Belastingen 5 –41 –28 0 –2 –66
Winst / verlies (-) uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten –96 59 85 21 –18 51

toegerekend aan :
Solvay-aandeel –86 44 85 11 –18 36
minderheidsbelangen –10 15 0 10 0 15

TOELICHTING F8
Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch
bedrijfsgebied vertegenwoordigt;

deel uitmaakt van één enkel gecoördineerd plan om een afzon-
derlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied
af te stoten; of

een dochteronderneming is die uitsluitend is overgenomen met
de bedoeling te worden doorverkocht.
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De winst over het jaar bedraagt € 674 miljoen vergeleken met € 454 miljoen over het voorgaande jaar.

Door veranderingen in de consolidatiekring wordt in de paragraaf Overzicht van de activiteiten een analyse gegeven van de winst over het jaar
op pro-forma basis, alsof Cytec op 1 januari 2015 was verworven.

De gewone winst per aandeel wordt verkregen door het resultaat over het jaar te delen door het aantal aandelen.

De verwaterde winst per aandeel wordt verkregen door het resultaat over het jaar te delen door het aantal aandelen, verhoogd met het aantal
aandelen die tot verwatering zouden kunnen leiden verbonden aan de uitgifte van aandelenopties. Voor de berekening van de verwaterde winst
per aandeel werden er geen aanpassingen aangebracht aan het nettoresultaat van het boekjaar (aandeel Solvay).

De gewone en verwaterde bedragen per aandeel voor beëindigde bedrijfsactiviteiten worden gepresenteerd in de geconsolideerde winst-en-
verliesrekening.

Aantal aandelen (in duizenden) 2016 2015
Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (gewoon) 103 294 83 738
Verwaterend effect van inschrijvingsrechten 315 565
Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd) 103 609 84 303

2016 2015
In € miljoen Gewone Verwaterde Gewone Verwaterde
Winst van het boekjaar (aandeel van
Solvay), met inbegrip van de beëindigde
bedrijfsactiviteiten (in € duizenden) 620 964 620 964 405 835 405 835
Winst van het boekjaar (aandeel van
Solvay), zonder beëindigde bedrijfsactivi-
teiten (in duizenden €) 640 017 640 017 370 259 370 259
Winst per aandeel (met inbegrip van beëin-
digde bedrijfsactiviteiten) (in €) 6,01 5,99 4,85 4,81
Winst per aandeel (zonder beëindigde
bedrijfsactiviteiten) (in €) 6,20 6,18 4,42 4,39

Het gewogen gemiddelde aantal aandelen in 2015 houdt rekening
met de aandelen uitgegeven op 21 december 2015 (die uitstonden
gedurende een periode van 10 dagen).

Volledige gegevens per aandeel, met inbegrip van dividend per
aandeel, staan in het Overzicht van de activiteiten.

De gemiddelde slotkoers voor 2016 was € 92,41 per aandeel (2015:
€ 115,08 per aandeel). Op basis van de gemiddelde slotkoers waren
alle aandelenopties “in the money”, en hadden ze dus een verwa-
terend effect op de voorgestelde periode (zie toelichting F35 Op
aandelen gebaseerde betalingen).

TOELICHTING F9
Winst over het jaar

TOELICHTING F10
Winst per aandeel

Grondslagen voor de financiële verslaggeving
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In overeenstemming met IAS 1 Presentatie van de jaarrekening,
heeft de Groep ervoor gekozen om twee overzichten van het totaal-
resultaat te presenteren, m.n. een geconsolideerde winst-en-verlies-
rekening, onmiddellijk gevolgd door een geconsolideerd overzicht
van het totaalresultaat.

De andere elementen van het totaalresultaat worden gegeven vóór
de belastingimpact die ermee verband houdt op een lijn die het
totale bedrag aan winstbelasting over deze elementen voorstelt.
Meer informatie over de belastingimpact leest u in deze toelichting.

N.B.: onderstaande tabel geeft de totale Andere elementen van het totaalresultaat weer voor het totale aantal aandelen van Solvay en de minder-
heidsbelangen.

2016 2015

In € miljoen
Bedrag vóór
belastingen

Belastingen
(-) (Belasting-
vordering) (+)

Bedrag na
belastingen

Bedrag vóór
belastingen

Belastingen (-)
(Belasting-

vordering) (+)
Bedrag na

belastingen
Winsten en verliezen betreffende hyperin-
flatie 0 0 0 42 –7 35
Hyperinflatie 0 0 0 42 –7 35
Winsten en verliezen op herwaarderingen
van voor verkoop beschikbare financiële
activa 9 0 10 3 0 3
Financiële activa beschikbaar voor
verkoop (zie toelichting F32) 9 0 10 3 0 3
Effectief deel van winsten en verliezen op
afdekkingsinstrumenten in een kasstroom-
afdekking 3 –13 –10 –42 0 –42
Herclassificatie naar de winst- en verliesre-
kening 33 33 134 134
Aanpassing van de basis 0 0 –77 –77
Kasstroomafdekkingen (zie toelichting
F32) 36 –13 23 15 0 15
Wisselkoersverschillen - Dochteron-
dernemingen en gezamenlijke bedrijfs-
activiteiten 272 272 208 0 208
Wisselkoersverschillen van het jaar 199 199 207 207
Herclassificatie van wisselkoersverschillen
op buitenlandse activiteiten die verkocht
werden gedurende het jaar 63 63 1 1
Andere bewegingen van wisselkoersver-
schillen (minderheidsbelangen) op buiten-
landse activiteiten die verkocht werden
gedurende het jaar 10 10
Wisselkoersverschillen - Geassocieerde
deelnemingen en joint ventures 57 57 –22 0 –22
Wisselkoersverschillen van het jaar 51 51 –22 –22
Herclassificatie van wisselkoersverschillen
op buitenlandse activiteiten die verkocht
werden gedurende het jaar 6 6
Wisselkoersverschillen 329 0 329 186 0 186
Actuariële winsten/verliezen van
toegezegde pensioenregelingen (zie
toelichting F31.A) –275 68 –207 279 –13 266
Andere elementen van het totaalre-
sultaat 100 56 155 525 –20 505

Toelichtingen bij het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

TOELICHTING F11
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Overzicht van de belastingeffecten op elk van de andere elementen van het totaalresultaat
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Vermits de economie van Venezuela sinds 2013 als een economie
met hyperinflatie beschouwd wordt, past de Solvay-groep de
boekhoudkundige vereisten van IAS 29 – Financiële verslaggeving
in economieën met hyperinflatie toe op zijn Venezolaanse activi-
teiten. De jaarrekening werd opgesteld op basis van de historische
kostprijs en werd herwerkt om rekening te houden met de effecten
van inflatie.

Als gevolg van veranderingen in lokale wetgeving en het bedrijfs-
klimaat heeft de Groep in het eerste kwartaal 2016 besloten om niet
langer de Dipro-wisselkoers (voorheen bekend als Cencoex-wissel-
koers) voor de omrekening naar de euro te gebruiken, maar over
te stappen op de DICOM-wisselkoers, resulterend in een devaluatie
van meer dan 10.000%. Zelfs na toepassing van de waarderings-
grondslag voor hyperinflatie is de bijdrage van de Venezolaanse
juridische entiteit aan het resultaat van de Groep daardoor niet
langer van materieel belang. De omstandigheden rond de hyperin-
flatie betekenen op zich geen verlies van zeggenschap over de activi-
teiten in Venezuela.

Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening op het einde
van elke verslagperiode worden de activa en de passiva van de
buitenlandse activiteiten van de Groep op balansdatum
omgerekend in EUR tegen de slotkoers. De opbrengsten en kosten
van deze entiteiten worden omgerekend tegen de gemiddelde
koers, behalve wanneer de impact van de gemiddelde koers
wezenlijk verschilt van de toepassing van de marktkoers op hun
respectievelijke transactiedatum, in welk geval laatstgenoemde
gebruikt wordt. Mochten er eventuele wisselkoersverschillen
ontstaan, dan worden die opgenomen in de andere elementen van
het totaalresultaat als “wisselkoersverschillen”.

Wisselkoersverschillen worden geherclassificeerd van eigen
vermogen naar winst of verlies bij:

In het geval van een gedeeltelijke vervreemding (d.i. zonder verlies
van zeggenschap) van een dochteronderneming met een buiten-
landse activiteit wordt het evenredige gedeelte van de gecumuleerde
wisselkoersverschillen toegewezen aan de minderheidsbelangen en
niet in winst of verlies opgenomen. In geval van kapitaalvermindering
bij een dochteronderneming zonder verlies van zeggenschap
worden de gecumuleerde wisselkoersverschillen niet geclassificeerd
van eigen vermogen naar winst of verlies.

Goodwill en reële waarde-aanpassingen ontstaan uit de overname
van een buitenlandse activiteit worden beschouwd als activa en
passiva van de buitenlandse activiteit en omgerekend in de presen-
tatievaluta van de Groep tegen de slotkoers.

In 2016 bedroegen de totale wisselkoersverschillen € 329 miljoen,
bestaande uit:

De € 251 miljoen aan omrekeningswinst heeft betrekking op:

Om het inzicht in de kasstroomprestaties verder te verbeteren, zijn
extra posten toegevoegd aan het geconsolideerde kasstroomover-
zicht conform IFRS ten aanzien van de verkoop van vastgoed in
verband met reorganisatie/ontmanteling/sanering en de kasstroom
in relatie tot de verwerving van dochterondernemingen. Deze posten
zijn niet opgenomen in de Vrije kasstroom.

Hyperinflatie

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Wisselkoersverschillen

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

een vervreemding van het volledige belang van de Groep in een
buitenlandse activiteit, of een gedeeltelijke vervreemding met
verlies van zeggenschap over een dochteronderneming met een
buitenlandse activiteit. In dat geval worden de gecumuleerde
wisselkoersverschillen met betrekking tot die activiteit die toere-
kenbaar is aan de Groep geherclassificeerd naar winst of verlies.
Eventuele wisselkoersverschillen die voorheen toegerekend
werden aan de minderheidsbelangen worden uit de balans
verwijderd, maar worden niet geherclassificeerd naar winst of
verlies;

een gedeeltelijke vervreemding van een belang in een gezamen-
lijke overeenkomst of een geassocieerde deelneming die een
buitenlandse activiteit omvat, wanneer het belang dat behouden
wordt een financieel actief is.

€ 251 miljoen aan wisselkoersverschillen in 2016, waarvan
€ 245 miljoen voor het aandeel van de Groep;

de herclassificatie van € 69 miljoen aan omrekeningsverlies, die
vooral betrekking heeft op de verkoop van Solvay Indupa
(€ 55 miljoen); en

de verwijdering uit de balans van € 10 miljoen aan omrekenings-
verlies voor de minderheidsbelangen van Solvay Indupa.

de waardevermindering van de Britse pond (€ 68 miljoen) en
Chinese renminbi (€ 40 miljoen) ten opzichte van de euro;

de sterkere Amerikaanse dollar (€ 189 miljoen), Russische roebel
(€ 48 miljoen) en de Braziliaanse real (€ 38 miljoen) ten opzichte
van de euro; en

de invloed van de overstap naar de DICOM-wisselkoers voor de
Venezolaanse juridische entiteit (€ 60 miljoen).

Toelichtingen bij het geconsolideerd kasstroomover-
zicht (voortgezette en beëindigde bedrijfsactivi-
teiten)
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In 2016 bedroegen de totale afschrijvingen en bijzondere waardever-
minderingsverliezen € 1.302 miljoen, waarvan:

In 2015 bedroegen de totale afschrijvingen en bijzondere waardever-
minderingsverliezen € 978 miljoen, waarvan:

De overige niet-operationele en niet-cash elementen voor 2016
(€ 16 miljoen) omvatten hoofdzakelijk de winst als gevolg van de
terugboeking van de holdback voor Chemlogics (€ 49 miljoen), de
impact van terugboekingen van voorzieningen voor belastingge-
schillen (€ 24 miljoen) en overige niet-cash verliezen (bijzondere
waardevermindering en winsten op vervreemdingen).

De overige niet-operationele en niet-cash elementen voor 2015
(€ 128 miljoen) omvatten hoofdzakelijk de kosten die te maken
hebben met de verwerving van Cytec (€ 36 miljoen) en de impact
van terugboekingen van voorzieningen voor belastinggeschillen
(€ 84 miljoen).

De inkomsten uit winstbelasting bedragen € 21 miljoen, waarvan
€ 56 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten.

De betaalde winstbelasting bedraagt € 212 miljoen, waarvan
€ 180 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten.

De winstbelasting bedraagt € 135 miljoen, waarvan € 69 miljoen voor
voortgezette bedrijfsactiviteiten.

De betaalde winstbelasting bedraagt € 250 miljoen, waarvan
€ 208 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten.

In € miljoen 2016 2015
Voorraden 17 –25
Handelsvorderingen –157 22
Handelsschulden 88 –79
Overige vorderingen/verplichtingen –47 –21
Wijziging in het werkkapitaal –99 –103
Waarvan beëindigde bedrijfsactiviteiten –12 –76

TOELICHTING F12
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

lineaire afschrijvingen ten bedrage van € 1.026 miljoen voor voort-
gezette bedrijfsactiviteiten met inbegrip van:

kostprijs van de omzet (€ 614 miljoen),–
commerciële en administratieve kosten (€ 103 miljoen),–
kosten van onderzoek en ontwikkeling (€ 54 miljoen),–
overige (€ 256 miljoen), inclusief € 231 miljoen voor de
afschrijving als gevolg van de boekhoudkundige toerekening
van de overnameprijs van Rhodia en Cytec (zie toelichting F3
Overige operationele winsten en verliezen);

–

een netto bijzonder waardeverminderingsverlies van
€ 143 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten;

een bijzonder waardeverminderingsverlies van Solvay Indupa van
€ 63 miljoen; en

€ 70 miljoen voor beëindigde bedrijfsactiviteiten, waaronder
€ 11 miljoen voor de afschrijving als gevolg van de boekhoud-
kundige toerekening van de overnameprijs van Rhodia.

lineaire afschrijvingen ten bedrage van € 772 miljoen voor voortge-
zette bedrijfsactiviteiten met inbegrip van:

kostprijs van de omzet (€ 515 miljoen),–
commerciële en administratieve kosten (€ 97 miljoen),–
kosten van onderzoek en ontwikkeling (€ 39 miljoen),–
overige (€ 120 miljoen), inclusief € 98 miljoen voor de
afschrijving als gevolg van de boekhoudkundige toerekening
van de overnameprijs van Rhodia (zie toelichting F3 Overige
operationele winsten en verliezen);

–

een netto bijzonder waardeverminderingsverlies van € 48 miljoen
voor voortgezette bedrijfsactiviteiten;

een bijzonder waardeverminderingsverlies van Solvay Indupa van
€ 88 miljoen op het einde van het jaar; en

€ 71 miljoen voor beëindigde bedrijfsactiviteiten, waaronder
€ 11 miljoen voor de afschrijving als gevolg van de boekhoud-
kundige toerekening van de overnameprijs van Rhodia.

TOELICHTING F13
Overige niet-operationele en niet-contante
elementen

TOELICHTING F14
Winstbelasting
In 2016

In 2015

TOELICHTING F15
Wijzigingen in het werkkapitaal
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In 2016 omvat dit bedrag (€ 151 miljoen):

In 2015 omvat dit bedrag (€ 302 miljoen):

2016
In € miljoen Verwervingen Vervreemdingen Totaal

Dochterondernemingen –23 144 120
Andere –2 6 4

Totaal deelnemingen –26 150 124
Materiële vaste/immateriële activa –981 76 –904
Totaal –1 006 226 –780

2015
In € miljoen Verwervingen Vervreemdingen Totaal

Dochterondernemingen –4 835 70 –4 765
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures –13 –13
Andere –15 –232 –247

Totaal deelnemingen –4 862 –162 –5 024
Materiële/immateriële activa –1 037 31 –1 006
Totaal –5 899 –131 –6 030

De overname van dochterondernemingen (€ 23 miljoen) houdt
voornamelijk verband met de overname van Primester (€ 33 miljoen)
in 2016. Het saldo is gerelateerd aan overnames in voorgaande
jaren: Cytec (€ 44 miljoen, de vrijgeving van de Chemlogics-holdback
(€ 74 miljoen) en Erca Emery Surfactant (€ 16 miljoen).

De vervreemding van dochterondernemingen (€ 144 miljoen) heeft
vooral betrekking op de vervreemding van Inovyn (€ 335 miljoen) en
Indupa (€ 157 miljoen).

De verwerving van materiële vaste en immateriële activa
(€ 981 miljoen) heeft betrekking op verschillende projecten:

De verwerving van dochterondernemingen (€ 4.835 miljoen) houdt
voornamelijk verband met de overname van Cytec (€ 4.807 miljoen).

De verwerving van geassocieerde deelnemingen en joint ventures
(€ 13 miljoen) heeft betrekking op de kapitaalverhoging bij RusVinyl.

De uitbetaling bij vervreemding (€ 232 miljoen) heeft te maken met
de betaling van belastingen op de meerwaarde uit de verkoop van
Eco Services.

De andere vervreemding (€ 70 miljoen) heeft hoofdzakelijk te maken
met de netto geldmiddelen van Inovyn in (€ 58 miljoen): de voorafbe-
taling van netto-opbrengst van Inovyn ten belope van € 150 miljoen,
gecorrigeerd voor overboekingen van geldmiddelen en andere
financiële stromen die te maken hadden met de joint venture, en
desinvesteringskosten, voor een totaal van € 92 miljoen.

TOELICHTING F16
Wijzigingen in voorzieningen

de uitbetaling van € 414 miljoen, waarvan € 16 miljoen voor beëin-
digde bedrijfsactiviteiten, voornamelijk Acetow; en

de opnames (€ 405 miljoen) en terugboekingen (€ 141 miljoen) die
verduidelijkt worden in toelichting F31 Voorzieningen.

de uitbetaling van € 372 miljoen, waarvan € 43 miljoen voor beëin-
digde bedrijfsactiviteiten, voornamelijk Chlorovinyls; en

de opnames (€ 282 miljoen) en terugboekingen (€ 212 miljoen).

TOELICHTING F17
Kasstromen uit investeringsactiviteiten -verwerving/vervreemding van activa en deelnemingen

In 2016

Composite Materials: uitbreiding van de activiteiten op het gebied
van kleefmiddelen in Wrexham (Verenigd Koninkrijk);

Composite Materials: nieuwe infusieharsfaciliteit in Ostringen
(Duitsland);

Peroxides: bouw van een megafabriek voor H2O2 in Saoedi-Arabië
in samenwerking met Sadara (joint venture Dow-Aramco);

Peroxides: bouw van een 60 Kt. H2O2-fabriek in Zhengiang (China);

Peroxides: uitbreiding H2O2-capaciteit in Longview (Verenigde
Staten);

Silica: bouw van een nieuwe Highly Dispersible Silica-fabriek in
Gunsan (Zuid-Korea);

Special Chem: nieuwe H2O2-fabriek in Rosignano (Italië);

Specialty Polymers: investering in fluorelastomeren en PVDF in
Changshu (China); en

Speciality Polymers: investering in PEEK-capaciteit (Verenigde
Staten).

In 2015
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Verwerving van materiële vaste en immateriële activa
(€ 1.037 miljoen) heeft betrekking op verschillende projecten:

Gewone aandelen worden geclassificeerd als eigen vermogen.

Bijkomende kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de uitgifte
van nieuwe aandelen worden in het eigen vermogen opgenomen als
een vermindering, na belasting, van de opbrengsten van de uitgifte
van aandelen.

De reserves omvatten:

Onder minderheidsbelangen wordt verstaan het aandeel van
minderheidsbelangen in de nettoactiva en in het totaalresultaat van
dochterondernemingen van de Groep. Dit deel vertegenwoordigt de
belangen in dochterondernemingen die geen eigendom zijn van de
Onderneming of haar dochterondernemingen.

Om de kapitaalstructuur van Solvay te versterken heeft de Onder-
neming niet-gedateerde, ver achtergestelde eeuwigdurende
obligaties uitgegeven (“eeuwigdurende hybride obligaties”), met een
waarde van respectievelijk € 1,2 miljard in 2013 als gevolg van de
overname van Chemlogics en € 1,0 miljard (€ 991 miljoen na aftrek
van uitgiftekosten) in december 2015 voor de financiering van de
verwerving van Cytec.

De beide eeuwigdurende hybride obligaties worden geclassificeerd
als eigen vermogen omdat er geen onvermijdelijke contractuele
verplichting bestaat om de hoofdsom en de interesten van de
hybride obligaties terug te betalen, meer bepaald:

De coupons op de eeuwigdurende hybride obligaties worden
opgenomen als eigenvermogenstransacties en worden gepresen-
teerd als dividenden in de periode waarin zij worden betaalbaar
gesteld (zie geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen
vermogen):

Aroma Performance: nieuwe fabriek voor de productie van
vaniline in Zhenjiang (China), waardoor de productiecapaciteit met
40% steeg;

Novecare: uitbreiding van de ethoxylatiecapaciteit in Azië en de
Verenigde Staten;

Novecare: uitbreiding en rationalisatie van de productiecapaciteit
in Brazilië;

Peroxides: bouw van een megafabriek voor H2O2, in het kader van
gezamenlijke bedrijfsactiviteiten in Saoedi-Arabië met Sadara (joint
venture Dow-Aramco);

Peroxides: bouw van een 60 Kt. H2O2-fabriek in Zhengiang (China);

Soda Ash and Derivatives: bouw van een grote natriumbicar-
bonaat fabriek (Thailand);

Specialty Polymers: investering in Changshu (China); en

Speciality Polymers: investering in PEEK-capaciteit (Verenigde
Staten).

TOELICHTING F18
Opbrengsten uit de uitgifte van obligaties geclassifi-
ceerd in eigen vermogen en kapitaalverhoging

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Aandelenkapitaal

Reserves

eigen aandelen;

eeuwigdurende hybride obligaties die in aanmerking komen als
eigen vermogen indien er geen onvermijdelijke contractuele
verplichting is om de hoofdsom en de rente van de hybride
obligaties terug te betalen (geen looptijd, de rente moet jaarlijks
betaald worden, maar kan naar eigen goeddunken van de
emittent voor onbepaalde tijd uitgesteld worden);

ingehouden winsten;

impact van verwerking van hyperinflatie;

wisselkoersverschillen in het consolidatieproces met betrekking
tot de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activi-
teiten die uitgedrukt zijn in een functionele valuta andere dan de
euro;

de impact van de herwaardering tegen reële waarde van
financiële activa beschikbaar voor verkoop;

de impact van de herwaardering tegen reële waarde van
financiële instrumenten gedocumenteerd als afdekkingsinstru-
menten in kasstroomafdekkingen;

actuariële winsten en verliezen van toegezegd-pensioenrege-
lingen.

Minderheidsbelangen

Algemeen

geen eindvervaldag, maar de emittent heeft een call-optie bij elke
herzieningsdatum om het instrument terug te betalen;

de rentebetalingen kunnen naar keuze van de emittent voor
onbepaalde tijd worden uitgesteld.

ten bedrage van € 57 miljoen in 2016 (€ 57 miljoen in 2015) voor
de uitgifte van € 1,2 miljard in 2013 (€ 700 miljoen NC5.5 tegen
4,199% en € 500 miljoen NC10 tegen 5,425%) ; en

ten bedrage van € 27 miljoen in 2016 voor de uitgifte van
€ 1,0 miljard in december 2015. Dit komt overeen met de eerste
couponbetaling in juni 2016. Elke daaropvolgende betaling in juni
zal € 55 miljoen bedragen tot de eerste call-opties (€ 500 miljoen
NC5.5 tegen 5,118% en € 500 miljoen NC8.5 tegen 5.869%).
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Indien Solvay interesten heeft uitgesteld onder de bepalingen de
eeuwigdurende hybride obligaties zal deze interest verschuldigd
worden ingevolge de uitkering of de betaling van enige dividenden
aan de gewone aandeelhouders.

In december 2015 heeft Solvay zijn kapitaal verhoogd met
€ 1,5 miljard (na aftrek van de uitgiftekosten van aandelen betaald op
31 december 2015: € 1.477 miljoen), bij de uitgifte van 21.175.283
nieuwe aandelen tegen € 70,83 per aandeel met voorkeursrechten.
Deze uitgifte van rechten werd gelanceerd om de financiering van de
verwerving van Cytec te voltooien.

2016 2015
Uitgegeven en volledig betaalde aandelen op 1 januari 105 876 84 701
Kapitaalverhoging 21 175
Uitgegeven en volledig betaalde aandelen op 31 december 105 876 105 876
Aangehouden eigen aandelen op 31 december 2 651 2 106

In 2016 hebben de overige kasstromen uit financieringsactiviteiten
(€ 7 miljoen) betrekking op de terugbetaling van margestortingen van
Solvay Energy Services.

In 2015 omvatten de overige kasstromen uit financieringsactiviteiten
(- € 31 miljoen) de betalingen voor de liquiditeitsclausule met
betrekking tot op aandelen gebaseerde betalingen ondertekend als
onderdeel van de overname van Rhodia (- € 39 miljoen).

De kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€ 41 miljoen) zijn in
2016 het gevolg van de totale kasstroom van Acetow (€ 72 miljoen),
Emerging Biochemicals (€ 22 miljoen) en Solvay Indupa
(- € 52 miljoen).

De kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€ 40 miljoen) zijn
in 2015 het gevolg van de totale kasstroom van Solvay Indupa
(- € 53 miljoen), Chlorovinyls (€ 41 miljoen), Pharma (- € 24 miljoen),
Acetow (€ 59 miljoen) en Emerging Biochemicals (€ 18 miljoen).

Een immaterieel actief is een identificeerbaar niet-monetair actief
zonder fysieke vorm. Het is identificeerbaar wanneer het kan worden
afgescheiden, d.w.z. het kan worden afgescheiden of losgemaakt van
de Groep, of wanneer het ontstaat uit contractuele of andere
juridische rechten. Een immaterieel actief zal alleen worden
opgenomen indien:

Immateriële activa die verworven of intern ontwikkeld werden,
worden initieel gewaardeerd tegen kostprijs. De kostprijs van een
verworven immaterieel actief omvat de aankoopprijs, met inbegrip
van de invoerrechten en niet-terugbetaalbare aankoopbelastingen,
na aftrek van handels- en andere kortingen, en alle rechtstreeks
toerekenbare kosten om het actief geschikt te maken voor het
beoogde gebruik. Uitgaven na initiële opname op immateriële activa
worden enkel opgenomen als het waarschijnlijk is dat ze de toekom-
stige economische voordelen verbonden aan het specifieke actief
doen toenemen. Andere uitgaven worden ten laste genomen
wanneer ze worden opgelopen.

Na hun initiële opname worden immateriële activa gewaardeerd
tegen kostprijs, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en
eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Immateriële activa worden lineair afgeschreven over hun geschatte
gebruiksduur, die niet langer is dan hun eventuele contractuele
looptijd. De geschatte gebruiksduur, de restwaarde en de afschrij-
vingsmethode worden op elk jaareinde herzien, en elke wijziging in
de schattingen wordt op prospectieve basis verwerkt.

Patenten en merken 2-20 jaar
Software 3-5 jaar
Ontwikkelingskosten 2-5 jaar
Overige immateriële activa - Klantenrelaties 5-29 jaar
Overige immateriële activa - Technologie 5-20 jaar

Aantal aandelen (in duizendtallen)

TOELICHTING F19
Overige kasstromen uit financieringsactiviteiten

TOELICHTING F20
Kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Toelichtingen bij het geconsolideerde overzicht van
de financiële positie
TOELICHTING F21
Immateriële activa

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

a. het waarschijnlijk is dat de verwachte toekomstige economische
voordelen die toe te schrijven zijn aan het actief naar de Groep
zullen vloeien; en

b. de kostprijs van het actief op een betrouwbare manier kan
worden bepaald.
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De afschrijvingskosten worden in de geconsolideerde winst-en-
verliesrekening opgenomen onder kostprijs van de omzet, commer-
ciële en de administratieve kosten en onder kosten van onderzoek
en ontwikkeling.

Het actief wordt getest op bijzondere waardevermindering indien er
een aanwijzing is voor bijzondere waardevermindering, en jaarlijks
voor projecten die nog in ontwikkeling zijn (zie
toelichting F28 Bijzondere waardevermindering).

Immateriële activa worden uit het geconsolideerde overzicht van
de financiële positie verwijderd bij vervreemding of wanneer er in
de toekomst naar verwachting geen economisch voordeel meer
gehaald zal worden uit het gebruik of de vervreemding ervan. De
winst of het verlies als gevolg van de verwijdering van een immate-
rieel actief uit de balans wordt opgenomen in de winst-en-verliesre-
kening op het tijdstip van verwijdering uit de balans.

Onderzoekskosten worden als kosten in de winst-en-verliesrekening
opgenomen in de periode waarin ze worden opgelopen.

Ontwikkelingskosten worden alleen opgenomen als activa als aan
alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

Deze ontwikkelingskosten omvatten de personeelskosten, materi-
aalkosten en diensten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de
projecten, en een gepast aandeel in de algemene kosten, met
inbegrip, en waar van toepassing, van financieringskosten. De
immateriële activa worden afgeschreven vanaf het moment waarop
zij beschikbaar zijn voor gebruik, d.w.z. zodra zij ter plaatse en in
de nodige staat zijn om te kunnen functioneren op de manier die
het management voor ogen had. Ontwikkelingskosten die niet aan
de bovenvermelde criteria voldoen, worden ten laste genomen
wanneer ze worden opgelopen.

Overige immateriële activa bevatten voornamelijk klantenlijsten en
andere immateriële commerciële activa, die afzonderlijk of bij een
bedrijfscombinatie verworven werden.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

de kostprijs van het actief kan op een betrouwbare manier
worden bepaald;

de technische haalbaarheid van het product is bewezen;

het product of proces zal gecommercialiseerd worden of intern
worden aangewend;

er wordt verwacht dat de activa toekomstige economische
voordelen zullen genereren (bv. er bestaat een potentiële markt
voor het product of het nut voor interne aanwending is bewezen);

de nodige technische, financiële en andere middelen zijn
aanwezig om het project te finaliseren.

Overige immateriële activa
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In € miljoen Ontwikkelings-kosten Merken en octrooien

Klantenrelaties en
andere immateriële

activa Totaal
Brutoboekwaarde
Op 31 december 2014 249 956 1 226 2 431

Investeringen 51 15 20 85
Buitengebruikstelling en vervreemding –5 –5 –1 –11
Verwervingen via bedrijfscombinaties 0 731 1 728 2 460
Wisselkoersverschillen 3 5 51 60
Andere 0 16 –12 4
Overboeking naar activa aangehouden voor
verkoop 0 0 0 0

Op 31 december 2015 298 1 719 3 012 5 029
Investeringen 68 8 22 98
Buitengebruikstelling en vervreemding –26 –14 –5 –45
Verwervingen via bedrijfscombinaties 0 0 0 0
Wisselkoersverschillen 4 33 64 101
Andere –35 60 –21 4
Overboeking naar activa aangehouden voor
verkoop –17 –64 –111 –192

Op 31 december 2016 292 1 742 2 961 4 995
Cumulatieve afschrijvingen
Op 31 december 2014 –83 –442 –362 –887

Afschrijvingen –25 –72 –126 –223
Buitengebruikstelling en vervreemding 5 5 1 11
Wisselkoersverschillen 0 –3 –11 –14
Andere –1 –7 12 4
Overboeking naar activa aangehouden voor
verkoop 0 0 0 0

Op 31 december 2015 –105 –518 –487 –1 110
Afschrijvingen –28 –123 –221 –372
Bijzondere waardeverminderingen 0 2 –4 –2
Buitengebruikstelling en vervreemding 26 12 2 39
Wisselkoersverschillen –1 –11 –7 –19
Andere 16 –17 2 1
Overboeking naar activa aangehouden voor
verkoop 8 26 34 67

Op 31 december 2016 –84 –629 –683 –1 395
Nettoboekwaarde
Op 31 december 2014 165 514 864 1 543
Op 31 december 2015 193 1 201 2 525 3 919
Op 31 december 2016 208 1 113 2 278 3 600

Immateriële activa hebben vooral betrekking op de immateriële activa verworven van Rhodia (€ 471 miljoen) en Cytec (€ 2.341 miljoen, inclusief
€ 694 miljoen voor merken en octrooien en € 1.647 miljoen voor verworven klantenrelaties). De gemiddelde resterende gebruiksduur van de
activa van Rhodia is 6 jaar, die van Cytec is 16 jaar.

In 2015 had de toename via bedrijfscombinaties voor € 2.451 miljoen vooral betrekking op Cytec.
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De overname van dochterondernemingen wordt verwerkt volgens
de overnamemethode. De vergoeding voor elke overname wordt
berekend als de som van de reële waarden van de overgedragen
activa op de overnamedatum en de aangegane of overgenomen
passiva en de door de Groep uitgegeven eigen-vermogensinstru-
menten in ruil voor zeggenschap over de overgenomen partij.
Overname-gerelateerde kosten worden onmiddellijk in winst of
verlies opgenomen wanneer ze worden opgelopen.

Waar toepasbaar omvat de vergoeding voor de overname elk actief
of passief als gevolg van een voorwaardelijke vergoedingsovereen-
komst, dat gewaardeerd wordt aan de reële waarde op overname-
datum. Toekomstige wijzigingen aan deze reële waarden worden
retrospectief verwerkt als ze beantwoorden aan aanpassingen
tijdens de waarderingsperiode (zie hieronder). Alle andere wijzi-
gingen in de reële waarde van de voorwaardelijke vergoeding
opgenomen als actief of passief worden opgenomen in overeen-
stemming met de relevante IFRS, meestal in de winst-en-verliesre-
kening.

Wanneer een bedrijfscombinatie in verschillende fasen wordt gerea-
liseerd, wordt het voorheen aangehouden belang van de Groep
geherwaardeerd aan de reële waarde op overnamedatum (d.i. de
datum waarop de zeggenschap wordt verworven) en de eventuele
winst of het eventuele verlies wordt in de winst-en-verliesrekening
opgenomen. Bedragen als gevolg van een enventueel belang in de
overgenomen partij, die voorheen werden opgenomen in andere
elementen van het totaalresultaat worden geherclassificeerd naar
winst of verlies, op dezelfde basis die vereist zou zijn indien de
overnemende partij het voorheen aangehouden belang had
vervreemd.

De identificeerbare activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen
van de overgenomen partij die aan de opnamecriteria volgens IFRS 3
– Bedrijfscombinaties voldoen, worden opgenomen en gewaardeerd
aan hun reële waarde op overnamedatum, behalve dat:

Als de initiële verwerking van een bedrijfscombinatie niet voltooid
is op het einde van de verslagperiode waarin de bedrijfscombinatie
plaatsvond, presenteert de Groep voorlopige bedragen voor de
posten die nog niet volledig zijn verwerkt. Tijdens de waarderings-
periode (zie verder) worden de opgenomen voorlopige bedragen
aangepast, of worden bijkomende activa of passiva opgenomen om
nieuwe informatie te weerspiegelen over feiten en omstandigheden
die op de overnamedatum bestonden en die, indien bekend, de
waardering van de per die datum opgenomen bedragen zouden
hebben beïnvloed.

De waarderingsperiode is de periode vanaf de datum van de
overname tot de datum waarop de Groep de complete informatie
ontvangt over de feiten en omstandigheden die op de overname-
datum bestonden, en kan niet meer dan twaalf maanden bedragen.

Goodwill ontstaan uit een bedrijfscombinatie wordt opgenomen als
een actief op het moment dat de zeggenschap wordt verkregen (de
overnamedatum). Goodwill is het verschil tussen het totaal van:

en het door de Groep verworven aandeel in de reële waarde van de
netto identificeerbare activa van de entiteit op de overnamedatum.

Goodwill wordt niet afgeschreven maar wordt getest op bijzondere
waardevermindering. Dat gebeurt elk jaar of vaker indien er aanwij-
zingen zijn van bijzondere waardevermindering.

Voor het testen op bijzondere waardevermindering wordt goodwill
toegewezen aan de kasstroomgenererende eenheden (of een groep
van kasstroomagenererende eenheden) van de Groep in overeen-
stemming met IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa.

Een kasstroomgenererende eenheid (KGE) is de kleinste identifi-
ceerbare groep van activa die een instroom van kasmiddelen
genereert die in ruime mate onafhankelijk is van de instroom van
kasmiddelen van andere activa of groepen van activa.

TOELICHTING F22
Goodwill en bedrijfscombinaties

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

uitgestelde belastingvorderingen of –verplichtingen en verplich-
tingen en activa uit hoofde van de personeelsbeloningen worden
opgenomen en gewaardeerd in overeenstemming met respectie-
velijk IAS 12 Winstbelasting en IAS 19 Personeelsbeloningen;

verplichtingen of eigen-vermogensinstrumenten verbonden aan
de vervanging door de Groep van beloningen in de vorm van
op aandelen van een overgenomen partij gebaseerde betalingen,
worden gewaardeerd in overeenstemming met IFRS 2 Op
aandelen gebaseerde betalingen; en

activa (of groepen activa die worden vervreemd) die geclassifi-
ceerd worden als aangehouden voor verkoop in overeen-
stemming met IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop
en beëindigde bedrijfsactiviteiten, in overeenstemming met deze
norm worden gewaardeerd.

Goodwill

a. de overgedragen vergoeding;

b. het bedrag van minderheidsbelangen in de overgenomen partij;
en

c. bij een bedrijfscombinatie in verschillende fasen, de reële
waarde op de overnamedatum van het voorheen aangehouden
belang in de overgenomen partij,
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Deze testen bestaan erin om de boekwaarde van activa of (groepen
van) KGE’s te vergelijken met hun realiseerbare waarde. De reali-
seerbare waarde van een actief of een (groep van) KGE(‘s) is de
hoogste waarde van de reële waarde minus de verkoopkosten en
zijn bedrijfswaarde. Indien de realiseerbare waarde van een KGE
lager is dan de boekwaarde ervan wordt het bijzondere waardever-
minderingsverlies eerst in mindering gebracht van de boekwaarde
van de goodwill die aan de eenheid werd toegewezen. Daarna wordt
de bijzondere waardevermindering toegewezen aan de andere
vaste activa die tot de eenheid behoren, evenredig met hun
boekwaarde. Wanneer eenmaal een bijzonder waardeverminde-
ringsverlies voor goodwill is opgenomen, wordt dat in een latere
periode niet teruggenomen.

Activa aangehouden voor verkoop omvatten de betreffende
goodwill.

Bij de verkoop van een activiteit binnen een KGE waaraan goodwill
werd toegekend, dient het overeenstemmende deel van de goodwill
in rekening te worden gebracht bij de berekening van de winst of het
verlies op de vervreemding. Deze wordt berekend op basis van de
relatieve waarde van de verkochte activiteit en van het aandeel in de
KGE dat niet wordt vervreemd, tenzij een andere methode beter is
om de goodwill van de vervreemde activiteit weer te geven.

In € miljoen Totaal
Nettoboekwaarde
Op 31 december 2014 3 150

Verwervingen 2 610
Buitengebruikstelling en vervreemding –4
Wisselkoersverschillen 62
Andere 23

Op 31 december 2015 5 840
Verwervingen 31
Buitengebruikstelling en vervreemding
Wisselkoersverschillen 116
Andere –23
Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop –286

Op 31 december 2016 5 679

De wijziging in goodwill in 2016 is verder vooral toe te schrijven aan: In 2015 steeg de goodwill met € 2.690 miljoen, vooral als gevolg van
de overname van Cytec (€ 2.598 miljoen).

De goodwill die ontstaat bij een bedrijfscombinatie wordt bij de
overname toegewezen aan de KGE of groepen KGE’s (operationele
segmenten) die naar verwachting zullen genieten van de voordelen
van de bedrijfscombinatie.

Goodwill – Overzicht

toevoegingen (€ 31 miljoen) in verband met de overname van
Primester;

aanpassingen in de voorlopige goodwill van Cytec binnen de
waarderingsperiode (- € 23 miljoen);

de overboeking van goodwill, met name in verband met Acetow
(- € 224 miljoen), Emerging Biochemicals (- € 22 miljoen), Formu-
lated Resins (- € 29 miljoen) en Cross Linkable Compound (-
€ 11 miljoen) naar activa aangehouden voor verkoop.

Goodwill per KGE
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2015 2016

In € miljoen
Eind-

balans
Over-

boeking
Aanpas-

singen

Over-
names
en ver-
vreem-
dingen

Wissel-
koer-

senver-
schillen

Eind-
balans

Over-
boeking

Aanpas-
singen

Over-
boeking

naar
activa

aange-
houden

voor
verkoop

Over-
names
en ver-
vreem-
dingen

Wissel-
koer-

senver-
schillen

Eind-
balans

Groep van KGE's (Opera-
tionele Segmenten)

Advanced Formulations 221 8 –2 227 –35 192
Advanced Materials 485 8 493 493
Performance Chemicals 157 7 164 35 –75 124
Cytec 2 598 2 598 –2 575 –23 0

Kassstroomgenererende
eenheden

Composites materials 0 1 399 48 1 447
Novecare 1 085 11 61 1 157 145 33 1 335
Technology solutions 0 1 032 –29 35 1 037
Special Chem 231 –3 228 –1 227
Polyamides 170 170 170
Rare Earth Systems 161 –161 0 0
Specialty Polymers 188 2 4 194 –11 1 184
Acetow 120 120 –151 31 0
Soda Ash and Deriva-
tives 162 162 162
Coatis 82 82 82
Silica 72 72 72
Aroma Performance 49 49 49
Energy Services 50 50 50
Fluorochemicals 70 –70 0 0
Hydrogen Peroxides
Europe 20 20 20
Emerging Biochemicals 20 20 –20 0
Hydrogen Peroxides
Mercosul 14 14 14
Hydrogen Peroxides
Nafta 8 8 8
Hydrogen Peroxides
Asia 10 10 10
Precipitated Calcium
Carbonate 4 –4 0 0
PVC Mercosur 2 0 1 1

Totaal goodwill 3 150 0 23 2 606 61 5 840 0 –23 –286 31 116 5 679
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In 2015 zijn de KGEs Fluoro chemicals en Rare Earth Systems gecom-
bineerd in de nieuwe KGE Special Chem. De goodwill uit de
overname van Cytec op 9 december 2015, is toegewezen aan een
afzonderlijke groep KGE’s (Cytec) in de tabel hierboven per 31
december 2015.

In 2016, ingevolge de verwerving van Cytec, heeft Solvay haar
segmenten gereorganiseerd om de strategische coherentie en de
alignering te verbeteren. Cytecs voormalige Aerospace Materials en
Industrial Materials activiteiten zijn opgenomen in Advanced
Materials en de In Process Separation & Additive Technologies activi-
teiten in Advanced Formulations. Solvays GBU Coatis is overgebracht
naar Performance Chemicals.

Cytec Industries Inc.

Op 29 juli 2015 sloot Solvay nv een definitieve overnameovereen-
komst af met het Amerikaanse Cytec Industries Inc. om 100% van
zijn aandelenkapitaal en van de stemrechten te verwerven voor
US$ 75,25 per aandeel in contanten, onder voorbehoud van de
gebruikelijke voorwaarden zoals de wettelijke goedkeuringen en de
goedkeuring van de aandeelhouders van Cytec. Na het verkrijgen van
deze goedkeuringen werd de overname afgerond op 9 december
2015.

De totale vergoeding voor de overname bedroeg € 5.047 miljoen, en
werd als volgt berekend:

De kosten verbonden aan de overname, ten belope van
€ 130 miljoen, zijn weergegeven als fusie- en overnamekosten in
2015.

De beginbalans van Cytec is volledig geconsolideerd binnen de
Solvay-groep vanaf 31 december 2015.

Bijgevolg werd er een voorlopige waardering van de verworven activa
en overgenomen verplichtingen uitgevoerd per 31 december 2015.

De volgende tabel geeft een samenvatting van:

Bedrijfscombinaties

Overnamevergoeding en andere effecten op
kasstromen

1.

i. het aantal uitstaande Cytec-aandelen (die niet door Cytec aange-
houden worden als eigen aandelen) op 9 december 2015,
namelijk 71.568.528, vermenigvuldigd met de aandelenprijs van
US$ 75,25 die Solvay overeenkwam in contanten te betalen op
grond van de overnameovereenkomst afgesloten tussen
Solvay nv en Cytec Industries Inc. van 28 juli 2015, gelijk aan
US$ 5.385 miljoen (€ 4.947 miljoen); en

ii. de reële waarde van de uitstaande op aandelen gebaseerde
betalingstransacties van Cytec, die geannuleerd en omgezet zijn
in een recht op een contant bedrag op de overnamedatum. Dit
werd opgenomen in de vergoeding in overeenstemming met
IFRS 3 Bedrijfscombinaties voor een bedrag van US$ 193 miljoen
(€ 177 miljoen);

iii. daarenboven heeft Solvay op 29 juli 2015 een valutatermijn-
contract afgesloten om US$ 1.880 miljoen van de verwachte
aankoopprijs af te dekken, op voorwaarde dat de de overname
afgerond werd. Het effect van dit afdekkingscontract was een
vermindering van de vergoeding met € 77 miljoen, die
afgetrokken is van de goodwill als een basisaanpassing.

Toewijzing aankoopprijs2.

de vergoeding voor Cytec van € 5.047 miljoen;

verworven activa minus overgenomen verplichtingen na herwaar-
dering naar reële waarde op de overnamedatum ten belope van
€ 2.449 miljoen; en

goodwill ten belope van € 2.598 miljoen, die overeenstemt met
het verschil tussen de vergoeding en de netto verworven activa,
gewaardeerd tegen reële waarde.
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In € miljoen Totale vergoeding

Voorlopige reële
waarde op 31

december 2015 2016 aanpassingen

Finale reële waarde
op 31 december

2015
Totale vergoeding (A) 5 047
Netto activa verworven opgenomen aan reële waarde 2 449 23 2 472

Vaste activa 4 076 –209 3 867
Immateriële activa 2 451 0 2 451
Materiële vaste activa 1 136 5 1 141
Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint
ventures 11 11
Overige deelnemingen 7 –6 1
Uitgestelde belastingvorderingen(1) 447 –213 234
Leningen en andere activa 24 5 29
Vlottende activa 926 17 943
Voorraden 380 –3 377
Handelsvorderingen 233 0 233
Belastingvorderingen 57 0 57
Overige vorderingen(2) 58 20 78
Geldmiddelen en kasequivalenten 198 198
Totaal van de activa (B) 5 002 –192 4 810
Langlopende verplichtingen 2 189 –222 1 967
Voorzieningen voor personeelsbeloningen(3) 215 9 224
Overige voorzieningen 81 81
Uitgestelde belastingsverplichtingen(1) 1 182 –230 952
Financiële schulden 664 664
Overige verplichtingen 47 –2 45
Kortlopende verplichtingen 364 7 371
Overige voorzieningen(3) 37 3 40
Financiële schulden 65 65
Handelsschulden 156 –2 154
Belastingschulden 8 –2 6
Overige verplichtingen 98 8 106
Totaal passiva (C) 2 553 –215 2 338
Goodwill (A-B+C) 2 598 –23 2 575

De voorlopige reële waarde van de netto activa op het einde van
2015 bedroeg € 2.449 miljoen. Daarbij is rekening gehouden met:

De hieruit voortvloeiende voorlopige goodwill
bedroeg € 2.598 miljoen (verschil tussen totale vergoeding van
€ 5.047 miljoen en voorlopige reële waarde van de netto activa van
€ 2.449 miljoen).

Tijdens de waarderingsperiode van 12 maanden werden de reële
waarden van verworven activa en overgenomen verplichtingen
verder verfijnd (zie kolom "2016 aanpassingen" in bovenstaande
tabel en de toelichting hieronder).

Door deze aanpassingen daalt de goodwill met € 23 miljoen. Dit
wordt hieronder uitgelegd.

Voorlopige goodwill, op het einde van 2015

immateriële activa van € 2.451 miljoen, waarvan € 1.721 miljoen
voor verworven klantenrelaties en € 730 miljoen voor verworven
technologieën;

materiële vaste activa van € 1.136 miljoen;

netto uitgestelde belastingverplichtingen van € 735 miljoen;

voorraden van € 380 miljoen;

handelsvorderingen en handelsschulden van € 77 miljoen;

voorzieningen van € 333 miljoen;

netto financiële schuld van € 531 miljoen;

overige van € 4 miljoen;

1. De daling in de netto uitgestelde belastingverplichtingen van
€ 16 miljoen vloeit voort uit (a) het terugdraaien van de netto
uitgestelde belastingverplichtingen voor niet-Amerikaanse niet-
uitgekeerde winsten die niet langer gerepatrieerd worden naar
Cytec US (€ 25 miljoen), en (b) uitgestelde belastingverplichtingen
voor tijdelijke verschillen als gevolg van andere aanpassingen
(€ 9 miljoen). De overige verschuivingen in uitgestelde belas-
tingen hebben te maken met herclassificaties tussen uitgestelde
belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen.

2. De herwaardering van een vordering gebaseerd op
voorwaarden die bestonden op het moment van overname
(€ 20 miljoen).

3. De herziening van IAS 19 voordelen komt vooral ten goede aan
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (€ 9 miljoen).
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De goodwill is naar verwachting niet aftrekbaar voor winstbelasting-
doeleinden.

Indien de activiteiten van Cytec vanaf 1 januari 2015 geconsolideerd
zouden zijn geweest, dan zouden er in het geconsolideerde overzicht
van het totaalresultaat een omzet van € 1.800 miljoen en een netto-
resultaat van € 23 miljoen opgenomen zijn. Gedetailleerde pro forma
informatie voor boekjaar 2015 is opgenomen in het Overzicht van de
activiteiten.

De uiteindelijke goodwill ten belope van € 2.575 miljoen komt
voornamelijk voort uit bedrijfsopportuniteiten in geavanceerde licht-
gewichtsmaterialen voor de luchtvaart- en automobielsector en in
speciale chemicaliën voor de mijnbouw, synergieën (geschat op ten
minste € 100 miljoen in jaarlijkse synergieën binnen drie jaar na de
overname), alsook opgeleid personeel. Deze voordelen zijn niet
afzonderlijk van goodwill opgenomen omdat zij niet voldoen aan de
definitie van identificeerbare immateriële activa. Zie hierboven voor
de toewijzing van deze goodwill.

Op 15 april 2015 rondde Solvay de overname van Erca Emery
Surfactant B.V. af, een alkoxylatiefaciliteit die het gezamenlijk
eigendom was van Emery Oleochemicals en ERCA Group in het
geïntegreerde industriepark in Moerdijk in Nederland. Dit versterkt
de strategie om wereldwijd duurzame, grootschalige activa op het
gebied van oppervlakteactieve chemicaliën te verwerven, voor een
contant bedrag van € 23 miljoen in 2015. De transactie genereerde
een totaal bedrag aan goodwill van € 1 miljoen. De verworven
identificeerbare nettoactiva bedroegen € 42 miljoen en bestaan
vooral uit materiële vaste activa.

Op 5 november 2015 nam Solvay EPIC Polymers’ langvezelige thero-
moplasten (LFT) technologie over, ter versterking van zijn aanbod
aan hoogwaardige lichtgewichtmaterialen en om toegang te krijgen
tot metaalvervanging van grote semi-structurele automobielonder-
delen, voor een totaal contant bedrag van € 7 miljoen. Deze trans-
actie genereerde een totaal bedrag aan goodwill van € 2 miljoen. De
verworven nettoactiva bedroegen € 5 miljoen en bestaan vooral uit
immateriële activa.

Materiële vaste activa zijn vaste activa die:

Materiële vaste activa in eigendom van de Groep worden als
materiële vaste activa opgenomen als aan de volgende voorwaarden
voldaan is:

Materiële vaste activa worden aanvankelijk gewaardeerd tegen
kostprijs. De kostprijs van een materieel vast actief omvat de
aankoopprijs en alle rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief
ter plaatse en in de nodige staat te brengen om te kunnen functi-
oneren op de manier die het management voor ogen heeft. In
voorkomend geval omvatten deze kosten ook de tijdens de
constructieperiode opgelopen financieringskosten.

Na de initiële eerste opname worden materiële vaste activa gewaar-
deerd tegen kostprijs min de gecumuleerde afschrijvingen en
eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Materiële vaste activa worden lineair afgeschreven over hun
verwachte gebruiksduur. De onderdelen van een materieel vast
actief met een verschillende gebruiksduur worden afzonderlijk
afgeschreven. Terreinen worden niet afgeschreven. De geschatte
gebruiksduur, restwaarde en de afschrijvingsmethode worden op
elk jaareinde herzien, en elke wijziging in de schattingen wordt op
prospectieve basis verwerkt.

Gebouwen 30-40 jaar
Informaticamateriaal 3-5 jaar
Machines en uitrusting 10-20 jaar
Transportmaterieel 5-20 jaar

De afschrijvingskosten worden in de geconsolideerde winst-en-
verliesrekening opgenomen onder kostprijs van de omzet, commer-
ciële en de administratieve kosten, en kosten van onderzoek en
ontwikkeling.

Het actief wordt getest op bijzondere waardevermindering indien
er een aanwijzing is voor bijzondere waardevermindering (zie
toelichting F28 Bijzondere waardevermindering van materiële vaste
activa, immateriële activa en investeringen die worden verwerkt
volgens de equity-methode).

Materiële vaste activa worden van het geconsolideerde overzicht
van de financiële positie verwijderd bij vervreemding of wanneer er
in de toekomst naar verwachting geen economisch voordeel meer
gehaald zal worden uit het gebruik of de vervreemding ervan. De
winst of het verlies als gevolg van de verwijdering uit de balans van
een materieel vast actief wordt in de winst-en-verliesrekening
opgenomen op het tijdstip van verwijdering uit de balans.

Andere bedrijfscombinaties

TOELICHTING F23
Materiële vaste activa

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

worden aangehouden voor gebruik voor de productie of levering
van goederen of diensten, voor verhuring aan anderen, of voor
administratieve doeleinden; en

naar verwachting meer dan één periode gebruikt zullen worden.

het is waarschijnlijk dat de toekomstige economische voordelen
van het actief naar de Groep zullen vloeien;

de kostprijs van het actief op een betrouwbare manier kan
worden gewaardeerd.
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Kosten na initiële opname op materiële vaste activa worden enkel
opgenomen als het waarschijnlijk is dat ze de toekomstige econo-
mische voordelen verbonden aan het specifieke actief doen
toenemen. Andere uitgaven worden ten laste genomen wanneer ze
worden opgelopen. Kosten opgelopen na initiële opname voor de
vervanging van een onderdeel van een materieel vast actief worden
enkel opgenomen als een actief als het voldoet aan de boven-
staande opnamecriteria. De boekwaarde van het vervangen
onderdeel wordt uit de balans verwijderd.

Herstel- en onderhoudskosten worden in de geconsolideerde winst-
en-verliesrekening opgenomen wanneer ze worden opgelopen.

Voor haar industriële activiteit loopt Solvay kosten op voor grote
herstellingen die over verschillende jaren lopen voor de meeste sites.
Het doel van deze uitgaven is om de goede werking van bepaalde
installaties te vrijwaren zonder dat de gebruiksduur wordt geïmpac-
teerd. De uitgaven worden beschouwd als een specifiek onderdeel
van het materieel vast actief en worden afgeschreven over de
periode waarin de economische voordelen naar verwachting
genoten zullen worden, d.w.z. de periode tussen de grote herstel-
lingen.

Ontmantelings- en saneringskosten worden opgenomen in de
kostprijs van een materieel vast actief als de Groep een juridische
of feitelijke verplichting heeft om te ontmantelen of te saneren. Ze
worden afgeschreven over de gebruiksduur van het actief waartoe
ze behoren.

Doorgaans zal de verplichting van Solvay om zijn sites te ontman-
telen of te saneren waarschijnlijk pas ontstaan wanneer de activi-
teiten van een installatie stopgezet worden. De kosten voor de
ontmanteling van beëindigde sites of installaties wordt echter wel
opgenomen als er een juridische verplichting (als gevolg van een
verzoek of een rechterlijk bevel van de relevante autoriteiten) is, of als
er geen technisch alternatief bestaat dan het ontmantelen om veilig-
heidsvoorschriften van de beëindigde sites of installaties te vrijwaren.

Financieringskosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de
verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend actief
(d.i. een actief dat noodzakelijkerwijs pas na een aanzienlijke tijds-
periode klaar is voor het beoogde gebruik of voor verkoop) worden
geactiveerd als deel van de kostprijs van dat actief, tot vrijwel alle
activiteiten zijn voltooid die nodig zijn om het in aanmerking
komende actief voor te bereiden op zijn beoogde gebruik of
verkoop.

Beleggingsinkomsten die uit de tijdelijke belegging van de specifieke
leningen worden verdiend in afwachting van de uitgaven op de in
aanmerking komende activa, worden in mindering gebracht van de
financieringskosten die in aanmerking komen voor activering.

Alle andere financieringskosten worden opgenomen als winst of
verlies van de periode waarin ze worden opgelopen.

Kosten na initiële opname

Ontmantelingskosten

Financieringskosten
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In € miljoen
Terreinen en

gebouwen
Uitrustingsgoederen

en installaties
Andere materiële

vaste activa
Vaste activa in

aanbouw Totaal
Brutoboekwaarde
Op 31 december 2014 2 863 10 521 424 916 14 725

Investeringen 63 309 20 619 1 011
Buitengebruikstelling en
vervreemding –44 –253 –16 –3 –315
Verwervingen via bedrijfs-
combinaties 277 566 21 320 1 183
Wisselkoersverschillen 21 14 2 27 64
Andere 151 560 29 –632 110

Op 31 december 2015 3 332 11 718 480 1 248 16 778
Investeringen 22 170 11 621 823
Buitengebruikstelling en
vervreemding –72 –302 –24 0 –397
Verwervingen via bedrijfs-
combinaties 0 0 0 0 0
Wisselkoersverschillen –48 35 2 2 –9
Andere 260 687 41 –922 66
Overboeking naar activa
aangehouden voor
verkoop –256 –1 378 –102 –33 –1 769

Op 31 december 2016 3 237 10 929 409 916 15 492
Cumulatieve afschrij-
vingen
Op 31 december 2014 –1 452 –7 540 –347 0 –9 339

Afschrijvingen –85 –526 –32 –644
Bijzondere waardevermin-
deringen –1 –17 –2 –19
Buitengebruikstelling en
vervreemding 31 237 15 283
Wisselkoersverschillen –16 14 –2 –4
Andere –6 –104 2 –109

Op 31 december 2015 –1 530 –7 935 –367 0 –9 832
Afschrijvingen –111 –572 –42 –725
Bijzondere waardevermin-
deringen –57 –75 –132
Terugneming bijzondere
waardeverminderingen 3 3
Buitengebruikstelling en
vervreemding 41 301 23 364
Wisselkoersverschillen 39 51 0 89
Andere –7 –34 –8 –50
Overboeking naar activa
aangehouden voor
verkoop 84 1 083 96 1 263

Op 31 december 2016 –1 543 –7 181 –297 0 –9 020
Nettoboekwaarde
Op 31 december 2014 1 411 2 981 77 916 5 386
Op 31 december 2015 1 802 3 783 113 1 248 6 946
Op 31 december 2016 1 695 3 748 112 916 6 472

Kasstromen met betrekking tot grote investeringen worden toegelicht bij toelichting F17 Kasstromen uit investeringsactiviteiten – verwerving/
vervreemding van activa en deelnemingen.
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Leaseovereenkomsten worden geclassificeerd als financiële lease-
overeenkomsten wanneer de leaseovereenkomst vrijwel alle aan de
eigendom verbonden risico’s en voordelen overdraagt. Alle andere
leaseovereenkomsten worden als operationele leaseoveren-
komsten geclassificeerd.

Overeenkomsten die niet de wettelijke vorm aannemen van een
leaseovereenkomst worden geanalyseerd op basis van IFRIC 4
Bepalen of een overeenkomst een leaseovereenkomst bevat om
te bepalen of ze al dan niet een leaseovereenkomst omvatten die
verwerkt moet worden volgens IAS 17 Leaseovereenkomsten.

Activa aangehouden via een financiële leaseovereenkomst worden
bij aanvang van de lease initieel opgenomen als activa van de Groep
tegen hun reële waarde of indien deze lager is, tegen de contante
waarde van de minimale leasebetalingen. De overeenstemmende
verplichting ten aanzien van de lessor wordt opgenomen op het
geconsolideerde overzicht van de financiële positie als financiële
leaseverplichting.

Activa aangehouden via een financiële leaseovereenkomst worden
afgeschreven over de verwachte gebruiksduur op dezelfde basis als
activa in eigendom of, indien deze korter is, over de termijn van de
lease.

Leasebetalingen worden opgesplitst in rentelasten en aflossingen
van de uitstaande verplichting op een manier die resulteert in een
constante periodieke rentevoet op het resterende saldo van de
verplichting. De financiële kosten worden rechtstreeks opgenomen
in de winst-en-verliesrekening, behalve wanneer ze direct
toewijsbaar zijn aan in aanmerking komende activa, en wanneer ze
opgenomen worden als activa in overeenstemming met de grond-
slagen voor financiële verslaggeving van de Groep betreffende
financieringskosten (zie boven). Voorwaardelijke leasebetalingen
binnen het kader van financiële leaseovereenkomsten worden als
last opgenomen in de periode waarin ze worden opgelopen.

Operationele leasebetalingen worden als kosten opgenomen en
lineair gespreid over de leaseperiode, tenzij een andere systema-
tische wijze van toerekening meer representatief is voor het tijds-
patroon van het verbruik van de economische voordelen van het
geleasede actief. Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last
opgenomen in de periode waarin ze worden opgelopen.

Wanneer leasevoordelen worden ontvangen bij het afsluiten van
een operationele leaseovereenkomst, worden deze voordelen
opgenomen als passief. De totale waarde van de voordelen wordt in
mindering gebracht van de leasekosten en lineair gespreid over de
leaseperiode, tenzij een andere systematische wijze van toerekening
meer representatief is voor het tijdspatroon van het verbruik van de
economische voordelen van het geleasede actief.

TOELICHTING F24
Leaseovereenkomsten

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Financiële leaseovereenkomsten – leasenemer

Operationele leaseovereenkomsten – leasenemer

JAARREKENING

174
SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016



In € miljoen 2016 2015
Nettoboekwaarde van financiële leaseovereenkomsten opgenomen in de vorige tabel
Gronden en gebouwen 5 2
Installaties, machines en uitrustingsgoederen 47 51
Totaal 53 53

Minimale leasebetalingen
In € miljoen 2016 2015
Bedragen te betalen met betrekking tot financiële leaseovereenkomsten

Binnen 1 jaar 11 10
Van het 2e tot het 5e jaar (inbegrepen) 34 33
Langer dan 5 jaar 88 84

Minder : toekomstige financiële lasten –81 –74
Contante waarde van de minimale leasebetalingen van financiële leaseovereenkomsten 52 53
Het bedrag te betalen binnen de 12 maanden 11 10
Bedrag te betalen over meer dan 12 maanden 122 117

In € miljoen 2016 2015
Totaal bedrag van de minimale leasebetalingen voor operationele leaseovereenkomsten opgenomen in de winst-
en verliesrekening 107 81

In € miljoen 2016 2015
Binnen 1 jaar 96 82
Van het 2e tot het 5e jaar (inbegrepen) 281 250
Meer dan 5 jaar 113 113
Totaal bedrag van toekomstige minimale leasebetalingen voor niet-opzegbare operationele leaseover-
eenkomsten 490 444

Operationele leaseovereenkomsten betreffen voornamelijk
kantoren en magazijnen, evenals rollend en IT materieel.

Een vast actief, of een groep activa die worden afgestoten, worden
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop wanneer de
boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkoop-
transactie in plaats van door hun voortgezette gebruik. Deze
voorwaarde is enkel vervuld als de verkoop zeer waarschijnlijk geacht
wordt en als het actief (of de groep activa die wordt afgestoten)
gereed is voor onmiddellijke verkoop in zijn huidige staat. Er kan
pas sprake zijn van een zeer waarschijnlijke verkoop als het gepaste
management niveau zich heeft verbonden tot een plan voor de
verkoop van het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) en
als een operationeel plan om een koper te vinden en het plan te
voltooien, opgestart werd. Bovendien moet het actief (of de groep
activa die wordt afgestoten) op actieve wijze voor verkoop op de
markt gebracht worden tegen een redelijke prijs in verhouding tot
zijn actuele reële waarde en dient de verkoopovereenkomst naar
verwachting afgesloten te worden binnen het jaar na de datum van
de classificatie, en uit de handelingen om het plan te voltooien dient

te blijken dat het onwaarschijnlijk is dat er belangrijke wijzigingen
zullen aangebracht worden aan het plan, of dat het plan ingetrokken
zal worden.

Wanneer de Groep zich heeft verbonden tot een verkoop die een
verlies van zeggenschap over een dochteronderneming met zich
meebrengt, dan dienen alle activa en passiva van deze dochteron-
derneming geclassificeerd te worden als aangehouden voor verkoop
als aan de hierboven beschreven criteria voldaan is ongeacht of de
Groep een minderheidbelang zal aanhouden in de dochteronder-
neming na de verkoop.

Vaste activa (en groepen activa die worden afgestoten) die geclas-
sificeerd zijn als aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd
tegen reële waarde minus de verkoopkosten als deze lager is dan
de boekwaarde. Een eventueel overschot van de boekwaarde
tegenover de reële waarde minus de verkoopkosten wordt
opgenomen als een bijzonder waardeverminderingsverlies. Zodra
activa geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop
worden ze niet langer afgeschreven. Geconsolideerde staten van
financiële positie voor voorgaande perioden worden niet herwerkt
om de nieuwe classificatie van vaste activa (of groepen activa die
worden afgestoten) als aangehouden voor verkoop te weerspie-
gelen.

Financiële leaseovereenkomsten

Financiële leaseverplichtingen

Operationele leaseverplichtingen

TOELICHTING F25
Activa aangehouden voor verkoop
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2016 2015

In € miljoen Acetow
Emerging

Biochemicals
Formulated

Resin

Cross
Linkable

Compound Totaal Solvay Indupa

Operationeel segment
Performance

Chemicals
Performance

Chemicals
Advanced

Formulations
Advanced
Materials

Functional
Polymers

Materiële vaste activa 282 205 5 14 506 55
Goodwill 224 22 29 11 286 0
Immateriële activa 95 1 29 0 125 0
Deelnemingen 2 11 0 0 13 8
Voorraden 73 30 3 8 115 44
Handels- en andere vorderingen (uitge-
stelde belastingvorderingen inbegrepen) 119 76 2 0 196 62
Geldmiddelen en kasequivalenten 0 85 0 0 85 7
Activa aangehouden voor verkoop 800 429 68 33 1 331 177
Langlopende verplichtingen 265 4 10 1 280 3
Handelsschulden en andere verplichtingen 60 62 1 0 123 271
Verplichtingen verbonden aan activa
aangehouden voor verkoop 325 66 10 1 403 275
Netto boekwaarde van de groep van
activa die worden afgestoten 474 364 58 32 928 –98
Opgenomen in andere elementen van het
totaalresultaat

Wisselkoersverschillen –25 –1 –25 –56
Toegezegde-pensioenregelingen –36 –1 –36 –3
Kasstroomafdekkingen –1 –1 –3

Andere elementen van het totaalre-
sultaat –61 –1 0 0 –63 –59

In € miljoen 2016 2015
Boekwaarde op 1 januari 41 30
Verwerving / Verkoop –1
Verwerving via bedrijfscombinaties 11
Winst (verlies) van het jaar van geassocieerde deelnemingen 2 2
Dividenden gekregen van geassocieerde deelnemingen –2 –3
Waardevermindering(verlies)/Terugneming –11
Wisselkoersverschillen –1 1
Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop –5
Andere 2 0
Boekwaarde op 31 december 24 41

(1) Zie toelichting F39.

Het bijzonder waardeverminderingsverlies van € 11 miljoen heeft betrekking op het besluit om uit het Amerikaanse elektriciteitsopwekkings-
project op basis van getorreficeerde biomassa te stappen.

TOELICHTING F26
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Geassocieerde deelnemingen(1)
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In € miljoen 2016 2015
Boekwaarde op 1 januari 357 350
Verwerving / Verkoop –2
Kapitaal verhoging / vermindering 3 13
Winst (verlies) van het jaar van joint ventures 83 1
Dividenden ontvangen van joint ventures –20 –11
Waardevermindering(verlies)/Terugneming RusVinyl 19
Overboeking van overige deelnemingen 1 9
Wisselkoersverschillen 53 –20
Andere –2 –3
Boekwaarde op 31 december 473 357

(1) Zie toelichting F39.

In 2016 had de winst (het verlies) op joint ventures vooral betrekking
op RusVinyl (€ 49 miljoen) en Peroxidos do Brazil (€ 19 miljoen). Het
wisselkoersverschil heeft voornamelijk betrekking op de versteviging
van de Russische roebel en de Braziliaanse real ten opzichte van de
euro.

In 2015 had de kapitaalstijging bij joint ventures vooral betrekking op
de deelneming in RusVinyl Het wisselkoersverschil bij joint ventures
had voornamelijk betrekking op de verzwakking van de Russische
roebel en de Braziliaanse real ten opzichte van de euro.

In € miljoen 2016 2015
Boekwaarde op 1 januari 92 121
Verwervingen 0 1
Vervreemdingen –8 –13
Verwervingen via bedrijfscombinaties –5 7
Kapitaal verhoging / vermindering 4 33
Wijzigingen in consolidatiemethode –4 –9
Wijzigingen in de consolidatiekring –4 –14
Bijzondere waardeverminderingen –7 –32
Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 4
Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop –11
Andere –3 –6
Boekwaarde op 31 december 55 92

In overeenstemming met het materialiteitsconcept zijn een aantal
niet significante entiteiten niet opgenomen in de consolidatiekring.
Zie voor meer informatie de Grondslagen voor consolidatie.

Op het einde van elke verslagperiode evalueert de Groep of er
indicaties zijn voor een mogelijk bijzonder waardeverminderings-
verlies van een actief. Indien dergelijke indicaties bestaan, dan wordt
de realiseerbare waarde van het actief geschat, om zo de omvang
van het eventuele bijzondere waardeverminderingsverlies te
bepalen. Waar het niet mogelijk is om de realiseerbare waarde van
een individueel actief te bepalen, bepaalt de Groep de realiseerbare

waarde van de KGE waartoe het betreffende actief behoort. Waar
een redelijke en consistente toewijzingsbasis kan worden bepaald,
worden de algemene bedrijfsactiva toegewezen aan de individuele
KGE’s, of aan de kleinste groep van KGE’s waarvoor een redelijke en
consistente toewijzingsbasis kan worden bepaald.

De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de reële waarde
minus de verkoopkosten van het actief en de bedrijfswaarde. Bij het
beoordelen van de bedrijfswaarde worden de geschatte toekom-
stige kasstromen verdisconteerd naar de contante waarde door
gebruik te maken van disconteringsvoet vóór belastingen die de
huidige marktbeoordelingen weerspiegelt van de tijdswaarde van
het geld en de aan het actief verbonden risico’s waarvoor de schat-
tingen van toekomstige kasstromen niet zijn aangepast.

Indien wordt geschat dat de realiseerbare waarde van een actief
(of KGE) lager is dan de boekwaarde, wordt de boekwaarde van
het actief (of KGE) gereduceerd tot de realiseerbare waarde ervan.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt onmiddellijk
opgenomen in winst of verlies.

Deelnemingen in joint ventures(1)

TOELICHTING F27
Overige deelnemingen

TOELICHTING F28
Bijzondere waardevermindering van materiële vaste
activa, immateriële activa en investeringen die
worden verwerkt volgens de equity-methode

Grondslagen voor de financiële verslaggeving
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Wanneer een bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen in
vroegere boekjaren wordt teruggenomen, wordt de boekwaarde van
het actief (of KGE) gebracht tot de herziene geschatte realiseerbare
waarde, voor zover de verhoogde boekwaarde niet hoger ligt dan
de boekwaarde die (na aftrek van afschrijvingen) zou zijn bepaald
als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies
voor het actief (of KGE) was opgenomen. Een terugboeking van een
bijzonder waardeverminderingsverlies wordt onmiddellijk
opgenomen in winst of verlies.

In overeenstemming met IAS 36 Bijzondere waardevermindering
van activa stemt de realiseerbare waarde van materiële vaste activa,
immateriële activa, KGE’s of groepen van KGE’s, inclusief goodwill, en
investeringen geconsolideerd volgens de equity-methode overeen
met de hoogste waarde van hun reële waarde verminderd met de
verkoopkosten, en hun bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is gelijk
aan de contante waarde van de toekomstige kasstromen die
verwacht worden van elk actief, elke KGE of groep van KGE’s, en ze
wordt bepaald aan de hand van de volgende inputs:

De disconteringsvoet wordt geschat op basis van uitgebreide bench-
marking met sectorgenoten om te bepalen welk rendement vereist
zou zijn voor investeerders bij investeringen in de onderliggende
activa. De gewogen gemiddelde kapitaalkost gebruikt voor de verdis-
contering van toekomstige kasstromen werd vastgesteld op 7,2% in
2016 (7,7% in 2015). De daling is toe te schrijven aan het lagere
renteklimaat.

In 2016 werd de groeivoet op lange termijn vastgesteld op 2%, met
uitzondering van Aroma waar de groeivoet op 1% is vastgesteld.
In 2015 werd de groeivoet op lange termijn vastgelegd tussen 1%
en 3%, afhankelijk van de KGE. De groeivoeten zijn consistent met
de gemiddelde groeivoeten voor de markt op lange termijn van de
respectievelijke KGE’s en de landen waarin ze actief zijn.

Andere belangrijke veronderstellingen zijn specifiek voor elke KGE
(energieprijs, volumes, marge,…).

De testen voor bijzondere waardevermindering die op 31 december
2016 en 2015 op GBU-niveau werden uitgevoerd, hebben niet geleid
tot een bijzondere waardevermindering van activa, aangezien de
realiseerbare waarde van de (groepen van) KGE’s significant hoger
was dan hun boekwaarde. Het verschil tussen de boekwaarde en de
bedrijfswaarde van de (groepen van) KGE’s (resterend overwaarde)
bedraagt in alle gevallen meer dan 10% van hun boekwaarde. Voor
deze (groepen van) KGE’s zou een redelijke wijziging in een sleutel-
veronderstelling waarop de realiseerbare waarde van de (groepen
van) KGE’s is gebaseerd, niet leiden tot een bijzonder waardevermin-
deringsverlies in de betreffende (groepen van) KGE’s. In dat opzicht
merken we op dat voor de KGE's van Cytec (Composite Materials
en Technology Solutions) door onderliggende gevoeligheden een
overwaarde resteert van minder dan 10% van hun boekwaarde.

Veronderstellingen:
Disconteringsvoet = 7,2%
Groeivoet op lange termijn = 2% Realiseerbare waarde (in € miljard)

Resterende overwaarde (in €
miljard)

Composite
Materials

Technology
Solutions

Composite
Materials

Technology
Solutions

Gevoeligheid voor 1% afname van groeivoet op lange termijn –0,5 –0,3 0,2 0,1
Gevoeligheid voor 1% toename van groeivoet op lange termijn 0,8 0,5 1,5 0,8

Gevoeligheid voor 0,5% afname van disconteringsvoet 0,4 0,3 1,1 0,6
Gevoeligheid voor 0,5% toename van disconteringsvoet –0,4 –0,2 0,3 0,1

Voor de KGE's van Cytec is de verwachting dat een ongunstige verandering in de groei of de disconteringsvoet, zoals hierboven aangegeven, niet
zal resulteren in een bijzondere waardevermindering.

Activa anders dan vaste activa aangehouden voor verkoop

bedrijfsplan goedgekeurd door het management op grond van
veronderstellingen ten aanzien van groei en rentabiliteit, waarbij
rekening wordt gehouden met prestaties uit het verleden, wijzi-
gingen in de prognoses van de economische omgeving en de
verwachte marktontwikkelingen. Een dergelijk bedrijfsplan dekt in
het algemeen 5 jaar, tenzij het management voldoende
vertrouwen heeft in prognoses op langere termijn;

bepaling van een eindwaarde (terminal value) op basis van de
kasstromen die verkregen worden door het extrapoleren van de
kasstromen van het laatste jaar van het hiervoor vermelde
bedrijfsplan, waarbij rekening wordt gehouden met een groeivoet
op lange termijn van toepassing op de activiteit en de locatie van
de activa;

verdisconteren van verwachte kasstromen aan een disconte-
ringsvoet die bepaald wordt op basis van de formule van de
gewogen gemiddelde kapitaalkost.

Disconteringsvoet

Groeivoet op lange termijn

Algemeen
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RusVinyl is een Russische joint venture in chloorvinyl (Operationeel
Segment: Functional Polymers) waarin Solvay een eigen vermogens-
belang van 50% heeft samen met Sibur, die de andere 50% bezit.

In 2015 leidde een nieuw bedrijfsplan dat door RusVinyl werd
voorgelegd aan zijn crediteuren tot een positieve aanpassing van
RusVinyls aandeel opgenomen volgens de equity-methode voor een
totaal van € 19 miljoen. De realiseerbare waarde van de investering
is geschat op basis van een dividend discount model dat rekening
houdt met dit nieuwe bedrijfsplan. In 2016 zijn geen extra bijzondere
waardeverminderingsverliezen of terugboekingen opgenomen.

De realiseerbare waarde is uiterst gevoelig voor de RUB/€-wissel-
koers. Deze koers beïnvloedt de boekwaarde van de investering,
de valutaverliezen op de schuld in euro en bijgevolg het potentiële
resultaat beschikbaar voor uitkering. De gevoeligheid voor de RUB/€-
wisselkoers en de inflatie in Rusland leiden tot een reeks resultaten
die gaan van € 90 miljoen boven en onder de realiseerbare waarde.

De bijzondere waardeverminderingen die in 2016 zijn
opgenomen hadden voornamelijk betrekking op:

Een bijzondere waardevermindering van € 26 miljoen in verband
met niet-renderende Special Chem-activa (Operationeel Segment:
Advanced Materials) werd in 2015 opgenomen.

Op het einde van 2015 bevestigde Solvay dat zijn strategische visie
om zijn belang in Solvay Indupa te verkopen ongewijzigd bleef en
dat het nu alternatieve opties overwoog om zijn doel te bereiken.
De herwaardering naar reële waarde minus de verkoopkosten van
Solvay Indupa resulteerde in een bijkomend bijzonder waardever-
minderingsverlies van € 88 miljoen in 2015. Op 2 mei 2016 onder-
tekende Solvay een overeenkomst met Unipar Carbocloro voor de
verkoop van zijn aandelen aangehouden in Solvay Indupa. Tijdens
het derde kwartaal van 2016 werd de reële waarde min verkoop-
kosten aangepast, teneinde de impact van de verslechterde bedrijfs-
omgeving op de transactie weer te geven. Een bijzonder waarde-
verminderingsverlies ten belope van € 63 mln werd opgenomen in
2016. De vervreemdingstransactie werd afgerond op 27 december
2016, voor een totale ondernemingswaarde van USD 202,2 miljoen.

De kostprijs van de voorraden omvat de inkoopkosten, conversie-
kosten en alle andere kosten die voortvloeien uit het transport van
de voorraden naar hun huidige locatie en de verwerking van de
voorraden tot hun huidige toestand. De waarde van de voorraden
wordt bepaald door toepassing van de formule voor de gewogen
gemiddelde kostprijs of de eerst in – eerst uit (FIFO) methode.
Voorraden van een vergelijkbaar type en met een vergelijkbare
toepassing worden aan de hand van dezelfde formule gewaardeerd.

Voorraden worden gewaardeerd tegen het laagste van de aankoop-
kosten (grondstoffen en goederen), de conversiekosten (goederen
in bewerking of gereed product), en de netto- opbrengstwaarde.
De netto-opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs, min alle
geschatte kosten voor de afwerking en de geschatte verkoopkosten.

In € miljoen 2016 2015
Gereed product 1 051 1 172
Grondstoffen en benodigdheden 649 702
Goederen in bewerking 45 63
Totaal 1 745 1 937
Waardeverminderingen –73 –71
Nettototaal 1 672 1 867

RusVinyl

Overige

het besluit tot stillegging van de natriumcarbonaatfabriek in Egypte
(€ 82 miljoen - Operationeel segment: Performance Chemicals);

de warmtekrachtkoppelingscentrale in Brazilië als gevolg van de
slechte marktomstandigheden (€ 28 miljoen – Operationeel
segment: Corporate & Business Services);

de Coleopterre-activa (€ 16 miljoen – Operationeel segment:
Advanced Materials); en

het besluit om uit het Amerikaanse elektriciteitsopwekkingsproject
op basis van getorreficeerde biomassa te stappen (€ 10 miljoen –
Operationeel segment: Corporate & Business Services).

Vaste activa aangehouden voor verkoop
Solvay Indupa

TOELICHTING F29
Voorraden

Grondslagen voor de financiële verslaggeving
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In € miljoen 2016 2015
BTW en andere belastingen 289 290
Leveranciers voorschotten 79 52
Financiële instrumenten - operationeel 188 90
Verzekeringspremies 24 22
Financiele vorderingen 9 25
Vorderingen op vervreemding van activa 39 35
Andere 107 143
Overige vlottende vorderingen 736 655

Financiële instrumenten-operationeel omvatten afgeleide financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden en kasstroomaf-
dekking (zie toelichting F32.A. Overzicht van de financiële instrumenten).

in € miljoen
Personeels-
beloningen

Herstruc-
turering Leefmilieu Geschillen Andere Totaal

Op 31 december 2015 3 133 97 723 214 106 4 273
Toevoegingen 97 102 53 36 101 389
Terugnames van niet gebruikte
bedragen –24 –16 –13 –67 –6 –125
Gebruik –200 –71 –90 –23 –30 –414
Disconteringseffect 87 0 36 3 0 126
Herwaarderingen 275 0 0 0 0 275
Wisselkoersverschillen –52 –1 17 10 –2 –27
Verwervingen en wijzigingen in de
consolidatiekring 10 3 5 –3 –2 12
Vervreemdingen –9 0 2 –1 –2 –10
Overboeking van/naar activa aange-
houden voor verkoop –201 0 0 0 –1 –202
Andere 1 –16 5 –1 –17 –28

Op 31 december 2016 3 118 99 737 167 148 4 269
Waarvan kortlopende voorzieningen 0 92 99 26 73 291

In totaal blijven de voorzieningen stabiel.

De voornaamste gebeurtenissen van 2016 betreffen:

Het management verwacht dat de voorzieningen (behalve de perso-
neelsbeloningen) als volgt zullen worden gebruikt (uitstroom van
geldmiddelen):

In € miljoen Tot 5 jaar Tussen 5 en 10 jaar Na 10 jaar Totaal
Total voorzieningen voor leefmilieu 342 141 254 737
Totale voorzieningen voor geschillen(1) 144 6 149
Totale voorzieningen voor reorganisatie en
overige voorzieningen 201 19 30 249
Op 31 december 2016 686 165 284 1 136

(1) Exclusief provisies met deposito's ter garantie van de verplichtingen (€ 18 miljoen)

TOELICHTING F30
Overige vorderingen (vlottend)

TOELICHTING F31
Voorzieningen

een netto verandering in de voorzieningen van € 151 miljoen
(netto-toevoegingen, -terugboekingen en -gebruik);

een daling in de disconteringsvoeten, vooral in de eurozone en
in het Verenigd Koninkrijk, en veranderingen in overige financiële
en demografische veronderstellingen gebruikt voor de berekening
van de verplichtingen inzake personeelsbeloningen, wat een
negatieve invloed heeft op het eigen vermogen van € 275 miljoen;

de overboeking van € 202 miljoen van passiva van voortgezette
bedrijfsactiviteiten naar passiva verbonden aan activa aange-
houden voor verkoop. Dit had voornamelijk betrekking op
verplichtingen inzake personeelsbeloningen voor Acetow.
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Aan de werknemers van de Groep worden verschillende personeels-
beloningen na uitdiensttreding en andere beloningen op lange
termijn aangeboden als gevolg van de wettelijke bepalingen die van
toepassing zijn in bepaalde landen en de contractuele akkoorden
afgesloten tussen de Groep en haar werknemers of uit hoofde van
feitelijke verplichtingen.

De beloningen na uitdiensttreding worden gerangschikt als toege-
zegde-bijdragenregelingen of toegezegd-pensioenregelingen.

Toegezegde-bijdragenregelingen betreffen de betaling van vaste
bijdragen aan een afzonderlijke entiteit, waardoor de werkgever
vrijgesteld wordt van alle toekomstige verplichtingen, aangezien deze
afzonderlijke entiteit als enige verantwoordelijk is voor de verschul-
digde bedragen aan de werknemer. De kost wordt opgenomen
wanneer een personeelslid tijdens de periode diensten heeft
geleverd aan de Groep.

Toegezegd-pensioenregelingen zijn alle andere regelingen dan
toegezegde-bijdragenregelingen, en bevatten onder meer:

Rekening houdend met de geprojecteerde eindsalarissen op indivi-
duele basis worden de personeelsbeloningen na uitdiensttreding
gewaardeerd aan de hand van een methode (“projected unit credit”-
methode) die uitgaat van veronderstellingen in verband met de
disconteringsvoet, de levensverwachting, het personeelsverloop,
salarissen, jaarlijkse herwaarderingen en de prijsstijging van
medische kosten. De veronderstellingen die specifiek zijn voor elke
regeling, houden rekening met de lokale economische en
demografische situaties.

De disconteringsvoet is de rente op bedrijfsobligaties van hoge
kwaliteit die luiden in de valuta waarin de beloningen zullen worden
uitbetaald en die een looptijd hebben die de termijn van de pensi-
oenverplichting in kwestie benadert.

Het opgenomen bedrag voor verplichtingen uit hoofde van
beloningen na uitdiensttreding stemt overeen met het verschil
tussen de contante waarde van de toekomstige verplichtingen en
de reële waarde van de fondsbeleggingen die het plan moeten
financieren. Als deze berekening een tekort oplevert, wordt er een
verplichting opgenomen aan passiefzijde. Omgekeerd wordt er een
nettoactief opgenomen, dat echter beperkt is tot de laagste waarde
van het surplus van de toegezegd-pensioenregeling of de contante
waarde van alle toekomstige terugbetalingen van het stelsel en alle
verlagingen van toekomstige bijdragen.

De kosten uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen bestaan
uit de pensioenkosten en de nettorente (op basis van de discon-
teringsvoet) op het netto-actief of -passief, die beide opgenomen
worden in winst of verlies, en de herwaarderingen van dit nettoactief
of -passief, die worden opgenomen in andere elementen van het
totaalresultaat.

De pensioenkosten omvatten aan het dienstjaar toegerekende
pensioenkosten, pensioenkosten van verstreken diensttijd die resul-
teren uit een wijziging of inperking van de regeling en de eventuele
winst of verlies bij afwikkeling.

De interestkosten uit het verloop van de discontering van de pensi-
oenbeloningen, de financiële inkomsten uit de fondsbeleggingen
(bepaald door de reële waarde van de fondsbeleggingen te verme-
nigvuldigen met de disconteringsvoet) en de rente op de gevolgen
van het activaplafond worden op nettobasis opgenomen in de
nettofinancieringskosten.

Herwaarderingen van nettoactiva of -passiva omvatten:

Andere langetermijnpersoneelsbeloningen, zoals beloningen voor
lange diensttijd, worden op dezelfde manier opgenomen als
beloningen na uitdiensttreding, maar herwaarderingen worden
integraal opgenomen in de nettofinancieringskosten in de periode
waarin ze zich voordoen.

De actuariële berekeningen van deze verplichtingen worden door
onafhankelijke actuarissen uitgevoerd.

F31.A. Voorzieningen voor personeelsbeloningen

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Toegezegde-bijdragenregelingen

Toegezegd-pensioenregelingen

personeelsbeloningen na uitdiensttreding: pensioenplannen,
opzegvergoedingen, andere beloningen na uitdiensttreding en
bijkomende beloningen;

andere personeelsbeloningen op lange termijn: beloningen voor
lange diensttijd, toegekend aan werknemers op basis van hun
anciënniteit in de Groep;

andere beloningen na uitdiensttreding: ziekteverzekering.

actuariële winsten en verliezen op verplichtingen uit hoofde van
pensioenverplichtingen als gevolg van ervaringsaanpassingen en
wijzigingen in actuariële veronderstellingen (inclusief het effect van
een wijziging van de disconteringsvoet);

het rendement van de fondsbeleggingen (exclusief netto rentebe-
dragen) en wijzigingen in de beperking van het opgenomen netto-
actief.
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In € miljoen 2016 2015
Personeelsbeloningen na uitdiensttredding 2 949 2 964
Andere langlopende personeelsbeloningen 120 115
Opzegvergoedingen 48 53
Totaal personeelsbeloningen 3 118 3 133

Voor deze regelingen betaalt Solvay bijdragen aan publiek of privaat
beheerde pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen. Voor
2016 bedroegen de kosten € 56 miljoen vergeleken met € 31 miljoen
voor 2015. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de overname
van Cytec op het einde van 2015, waarvoor de kosten met ingang van
1 januari 2016 worden geconsolideerd.

Toegezegd-pensioenregelingen worden ofwel van buitenaf gefinan-
cierd door pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen
(“gefinancierde regeling”), ofwel gefinancierd binnen de Groep (“niet-
gefinancierde regeling”).

Het nettopassief is het netto van de voorzieningen en de
opgenomen fondsbeleggingen.

In € miljoen 2016 2015
Voorzieningen 2 949 2 964
Actief regeling overschot –13 –9
Nettoverplichtingen 2 936 2 955
Operationele kosten 55 30
Financiële kosten 80 66

De laatste jaren heeft de Groep de risicoblootstelling van toegezegd-
pensioenregelingen beperkt door de bestaande pensioenplannen
om te zetten in pensioenplannen met een lager risicoprofiel (hybride
plannen, plannen met cashsaldo, toegezegde-bijdragenregelingen)
of door deze te sluiten voor nieuwe begunstigden.

Solvay volgt de risico’s voor de Groep permanent op, in het bijzonder
voor de volgende risico’s:

Eigen-vermogensinstrumenten brengen volatiliteit en risico’s op
korte termijn met zich mee, hoewel ze op lange termijn doorgaans
wel een hoger rendement opleveren dan bedrijfsobligaties. Om dit
risico te beperken, wordt het aandelensegment nauwlettend
opgevolgd met ALM-technieken om ervoor te zorgen dat het blijft
overeenstemmen met de betreffende regelingen en met de lange-
termijndoelstellingen van de Groep.

Een verlaging van de rente op bedrijfsobligaties zal de boekwaarde
van de verplichtingen van het plan verhogen. Bij gefinancierde
regelingen wordt dit deels gecompenseerd door een verhoging van
de waarde van de obligaties in de portefeuille.

De verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen hangen af van
de inflatie en een hogere inflatie leidt tot hogere verplichtingen
(hoewel er in de meeste gevallen bovengrenzen zijn aan de inflatie-
stijgingen om de regeling te beschermen tegen extreme inflatie).

Slechts een beperkt deel van de activa wordt niet getroffen door
inflatie of is er nauwelijks mee gecorreleerd, wat betekent dat een
stijging van de inflatie ook leidt tot een groter tekort.

De meeste verplichtingen van de beloningsregelingen zijn bedoeld
om de deelnemer voor de rest van zijn leven een vergoeding te
verschaffen. Een stijgende levensverwachting leidt op die manier tot
een toename van de verplichtingen.

Dit risico is beperkt, vermits grote pensioenregelingen in vreemde
valuta’s gefinancierd zijn en de meeste activa uitgedrukt zijn in de
valuta waarin de uitbetaling van de vergoedingen zal gebeuren.

Bij gedeeltelijk of volledig ongefinancierde regelingen staat de Groep
bloot aan het risico van externe financiering als gevolg van door
toezichthouders opgelegde beperkingen. Dit zou geen impact
mogen hebben op de verplichtingen in toegezegd-pensioenrege-
lingen maar kan de Groep mogelijk blootstellen aan een aanzienlijke
uitstroom van kasmiddelen.

Voor meer informatie over het risicobeheer van de Solvay-groep kunt
u het gedeelte 1. Inleiding van dit verslag nalezen.

Overzicht

A. Toegezegde-bijdragenregelingen B. Toegezegd-pensioenregelingen

B.1. Risicobeheer

Volatiliteit van activa

Wijzigingen in obligatierendementen

Inflatierisico

Levensverwachting

Valutarisico

Risico in verband met regelgeving
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Deze voorzieningen zijn vooral bedoeld voor de beloningen na
uitdiensttreding. Dit gebeurt in het merendeel van de bedrijven van
de Groep, ofwel in de geest van de plaatselijke regelgeving en praktijk,
ofwel op basis van gevestigde gewoonten die feitelijke verplichtingen
meebrengen.

De belangrijkste pensioenplannen in 2016 zijn gesitueerd in het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en
België. Deze vijf landen vertegenwoordigen 94% van de totale
verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen.

In € miljoen 2016 2015
Verenigd Koninkrijk 30% 30%
Frankrijk 20% 19%
Verenigde Staten 27% 27%
Duitsland 10% 12%
België 7% 6%
Andere landen 6% 6%

Solvay financiert enkele toegezegd-pensioenregelingen in het
Verenigd Koninkrijk, waarvan de belangrijkste het Rhodia-pensioen-
fonds is. Dit is een gefinancierde pensioenregeling die gebaseerd
is op het eindsalaris en die recht geeft op een percentage van het
salaris per dienstjaar. Het werd afgesloten voor nieuwe deelnemers
in 2003 en vervangen door een toegezegde-bijdrageregeling.

Algemeen genomen zijn ongeveer 8% van de verplichtingen toere-
kenbaar aan de huidige werknemers, 26% aan ex-medewerkers en
66% aan huidige gepensioneerden.

Het fonds werkt in overeenstemming met de Britse wetgeving, en
valt onder een uitgebreid regelgevend kader. De Pensions Regulator
(bevoegde autoriteit voor pensioenen) hanteert een risicogeba-
seerde benadering tot regelgeving en een werkwijze die praktische
begeleiding verstrekt voor beheerders van en werkgevers met
toegezegd-pensioenregelingen over de manier waarop aan de
financieringsvereisten van de regeling voldaan moet worden.
Volgens de Britse wetgeving is het fonds onderworpen aan regeling-
specifieke financiering die vereist dat pensioenregelingen conser-
vatief gefinancierd worden.

Het Britse Rhodia-pensioenfonds wordt bestuurd door een
beheerraad. De beheerraad beheert het fonds met voorzichtigheid
en billijkheid. De beheerders bepalen welke financiële verplichtingen
er gelden voor de statutaire financieringsdoelstellingen op basis van
voorzichtige actuariële en economische veronderstellingen. Elk
tekort moet met bijkomende bijdragen worden verminderd als deze
passiva in mindering zijn gebracht op het fondsvermogen en binnen
een termijn die aansluit bij het betalingsvermogen van de werkgever
en de garanties uit hoofde van de overeenkomst of de voorwaarde-
lijke zekerheden die worden geboden.

Het Rhodia-pensioenfonds wordt driejaarlijks gewaardeerd op het vlak
van financiering. Deze waardering wordt uitgevoerd door de actuaris van
de regeling overeenkomstig de Britse regelgeving, en ze wordt besproken
met de beheerders en betalende werkgever om tot waarderingsveron-
derstellingen en een financieringsplan te komen. De laatste waardering
gebeurde op 1 januari 2015 en leidde tot het vastleggen van een vaste
pensioensbijdrage voor actieve leden plus een herstelplan voor tekorten
om de regeling te voorzien van financiering overeenkomstig de

technische bepalingen voor een bepaalde termijn. Toekomstige bijdragen
werden op hetzelfde niveau gehouden als bij de vorige waardering. Als
gevolg daarvan moet het herstelplan met nog een jaar worden verlengd.

Solvay financiert verschillende toegezegd-pensioenregelingen in
Frankrijk: de Franse verplichte pensioenregeling maar ook twee
gesloten plannen en één open pensioenplan voor hoge inkomens.

Het belangrijkste pensioenplan is voor alle huidige en gepensio-
neerde werknemers van het vroegere Rhodia die bijdroegen tot het
plan tot aan de sluiting ervan in de jaren ‘70. Het biedt een garantie
op een volledige vergoeding op basis van het salaris op het einde van
de loopbaan. Dit plan is niet gefinancierd en ongeveer 95% van de
verplichtingen zijn toewijsbaar aan op heden gepensioneerden.

Solvayverwachtnietdatereenuitbetalingsimpact isinFrankrijkdoorverande-
ringen in de wetgeving betreffende minimumfinancieringsvereisten.

Vanaf eind 2016 financiert Solvay zes verschillende toegezegd-pensi-
oenregelingen in de Verenigde Staten (drie gekwalificeerde plannen
en drie niet-gekwalificeerde plannen). Een gekwalificeerd plan is een
door de werkgever betaald pensioenplan dat conform sectie 401(a)
van de Amerikaanse Internal Revenue Code in aanmerking komt
voor een bijzondere fiscale behandeling. Op dit moment zijn alle
toegezegd-pensioenregelingen gesloten voor nieuwe deelnemers;
nieuwe medewerkers komen in aanmerking voor deelname aan een
toegezegde-bijdragenregeling. Opgemerkt moet worden dat de drie
gekwalificeerde toegezegd-pensioenregelingen gefinancierd zijn
terwijl de drie niet-gekwalificeerde toegezegd-pensioenregelingen
niet-gefinancierd zijn. De gekwalificeerde plannen maken het
grootste deel uit van de pensioenverplichtingen per 31 december
2016.

De regelingen van Solvay voldoen aan de lokale wetgeving inzake gecon-
troleerde jaarrekeningen, neerlegging bij de overheid en Pension Benefit
Guaranty Corporation-verzekeringspremies indien van toepassing. De
regelingen worden lokaal nagekeken en opgevolgd door fiduciaire
comités met het oog op investeringen met betrekking tot de regeling en
administratieve zaken.

B.2 Beschrijving van de verplichtingen

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Verenigde Staten
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Voor deze Amerikaanse regelingen houden de bijdragen van Solvay
rekening met de minimale (fiscaal aftrekbare) financieringsvereisten
en de maximale fiscaal aftrekbare bijdragen, die beide geregeld
worden door de fiscus.

Bepaalde deelnemers kunnen er ook voor kiezen om hun pensioen
in één enkel bedrag uitgekeerd te krijgen in plaats van maandelijks.

In 2016 heeft Solvay actie ondernomen om de verplichtingen inzake
de gekwalificeerde pensioenplannen te reduceren. In december
2016 heeft Solvay deelnemers aan deze plannen een vrijwillige pensi-
oenuitkering in een enkel bedrag aangeboden. Ook is een overeen-
komst afgesloten met een verzekeringsbedrijf om voor huidige
gepensioneerden een aanzienlijk deel van de pensioenverplichtingen
te dekken door middel van een collectief lijfrentecontract.

Algemeen genomen zijn ongeveer 31% van de verplichtingen toere-
kenbaar aan de huidige werknemers, 10% aan ex-medewerkers
waarvoor de uitbetaling van de vergoedingen nog niet begonnen is,
en 59% aan huidige gepensioneerden.

Wat betreft de pensioenuitkering ineens hebben ongeveer 900
deelnemers met uitgestelde onvoorwaardelijke pensioenaanspraken
gekozen voor een pensioenuitkering ineens zonder toekomstige
betalingen. Als gevolg daarvan is in december 2016 US$ 42 miljoen
aan eenmalige pensioenuitkeringen betaald vanuit de pensioen-
plannen.

Daarnaast heeft, zoals hierboven vermeld, Solvay een collectief lijfren-
tecontract afgesloten waarbij een verzekeringsbedrijf voor ongeveer
3100 gepensioneerden de toekomstige pensioenuitkeringen betaalt
en beheert. Deze transactie is in december 2016 afgesloten met
de overdracht van US$ 112 miljoen aan activa naar het betreffende
verzekeringsbedrijf.

In 2016 heeft Solvay in de Verenigde Staten bijgedragen aan drie
collectieve pensioenregelingen van meerdere werkgevers in het
kader van collectieve arbeidsovereenkomsten die sommige
vakbondsvertegenwoordigde personeelsleden dekken. Solvay heeft
zich met ingang van 1 juni 2016 teruggetrokken uit de National
Integrated General Pension Plan-regeling in het kader van collectieve
arbeidsovereenkomsten. Na de overname van Cytec draagt Solvay
nu bij aan het Western Conference of Teamsters-pensioenfonds
namens medewerkers in Orange, California die lid zijn van een
vakbond. Elke collectieve pensioenregeling van meerdere
werkgevers is een toegezegd-pensioenregeling. In geen enkele van
de collectieve pensioenregelingen van meerdere werkgevers worden
activa, verplichtingen of kosten toegewezen aan werkgevers die
bijdragen. Voor geen enkele collectieve pensioenregeling van
meerdere werkgevers is er voldoende informatie beschikbaar om
Solvay, of andere werkgevers die bijdragen, toe te laten om de
regeling administratief te verwerken als een toegezegd- pensioenre-
geling. Bijgevolg wordt het belang in elk van de collectieve pensioen-
regelingen van meerdere werkgevers administratief verwerkt alsof
het een toegezegde-bijdragenregeling betreft. In 2016 en 2015
betaalde Solvay minder dan € 1 miljoen als jaarlijkse bijdrage voor de
collectieve pensioenregelingen van meerdere werkgevers.

Solvay draagt bij aan vijf verschillende toegezegd-pensioenregelingen
in Duitsland, waarvan er twee gesloten zijn voor nieuwe deelnemers
en drie open. Zoals gewoonlijk in Duitsland zijn al deze regelingen
niet-gefinancierd. In deze stelsels hebben medewerkers na de
uitdiensttreding recht op een jaarlijks pensioen op basis van hun
dienstjaren en eindsalaris.

Ongeveer 64% van de verplichtingen is toerekenbaar aan huidige
gepensioneerden.

Solvay financiert twee toegezegd-pensioenregelingen in België. Het
betreft gefinancierde pensioenregelingen. De regeling voor het
management is sinds eind 2006 gesloten en de regeling voor
arbeiders en bedienden sinds 2004. De vergoedingen voor
verstreken diensttijd die uitbetaald worden onder deze regelingen
worden elk jaar aangepast aan de jaarlijkse loonstijgingen en de
inflatie (“Dynamisch beheer”). Conform de marktpraktijk in België
worden de meeste vergoedingen vanwege de gunstige fiscaliteit voor
vaste pensioenuitkeringen uitbetaald in de vorm van een eenmalige
uitkering.

Daarnaast financiert Solvay twee open toegezegde-bijdragerege-
lingen. Dit zijn gefinancierde pensioenregelingen die geopend zijn
sinds begin 2007 wat betreft de regeling voor het management en
sinds begin 2005 wat betreft de regeling voor arbeiders en
bedienden. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om hun bijdragen
te investeren in vier verschillende beleggingsfondsen (van “Conser-
vatief” tot “Dynamisch”). Maar, wat ze ook kiezen, de Belgische wet
bepaalt momenteel dat de werkgever een rendement op de werkge-
versbijdrage en op de persoonlijke bijdrage moet garanderen, wat
op die manier een potentiële verplichting voor de onderneming doet
ontstaan. Vanaf 1 januari 2016 worden deze rendementen op
jaarbasis vastgesteld met een minimum van 1,75% en een maximum
van 3,75%. Voor 2016 en 2017 is het rendement voor beide types
bijdrage vastgelegd op 1,75%. Voor deze regelingen had Solvay voor
€ 110 miljoen fondsbeleggingen per 31 december 2016, en werd er
€ 9 miljoen aan bijdragen betaald in 2016. Op het einde van 2016
waren de netto-verplichtingen ten aanzien van deze plannen zoals
verantwoord in het geconsolideerde overzicht van de financiële
positie niet van materieel belang.

De regelingen van Solvay worden beheerd door twee Solvay- pensi-
oenfondsen die werken volgens de lokale wetgeving voor wat betreft
de minimale financiering, de investeringsprincipes, gecontroleerde
jaarrekeningen, neerlegging bij de overheid en bestuursprincipes.
Pensioenfondsen worden beheerd door een algemene vergadering
en een raad van bestuur die de dagelijkse activiteiten delegeert aan
een operationeel comité.

De meeste van deze verplichtingen hebben betrekking op pensioen-
regelingen. In sommige landen (met name de Verenigde Staten) zijn
er ook medische zorgverzekeringen voorzien voor na de uitdienst-
treding, die 6% van de totale verplichtingen in toegezegd- pensioen-
regelingen uitmaken.

Duitsland

België

Overige regelingen

JAARREKENING

184
SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016



Wijzigingen in nettoverplichting

In € miljoen 2016 2015
Opgenomen nettobedrag bij aanvang periode 2 955 3 014
Nettokost in resultaat opgenomen - toegezegd-pensioenregelingen 135 96
Reële bijdrage van de werkgever / directe betaalde voordelen –181 –168
Verwervingen/vervreemdingen 0 189
Herwaarderingen voor het impact van het actiefplafond limiet 290 –291
Wijzigingen van de impact van het actiefplafond limiet –16 12
Overboekingen 1 30
Wisselkoersverschillen –54 61
Overboeking van/naar (passiva in verband met) activa aangehouden voor verkoop –195 12
Opgenomen nettobedrag op einde periode 2 936 2 955

De daling van de nettoverplichting met € 19 miljoen tussen 2015 en
2016 valt voornamelijk te verklaren door:

In € miljoen 2016 2015
Toegerekende pensioenkosten 39 18
Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 49 51
Pensioenkosten van verstreken diensttijd (waaronder inperkingen) –10 –32
Netto rentekosten 80 66
Rentekosten 194 149
Rente opbrengsten –114 –83
Administratieve kosten betaald 16 11
Netto kost opgenomen in de winst- en verliesrekening - Toegezegd pensioenregeling 135 96
Herwaarderingen opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat 275 –279

De toegerekende pensioenkosten en de administratieve kosten van
deze pensioenregelingen worden in de winst-en-verliesrekening
opgenomen als kostprijs van de omzet, als commerciële en admini-
stratieve kosten, als kosten voor onderzoek & ontwikkeling, als opera-
tionele winsten en verliezen of als resultaten van historische
sanering. De netto rentekosten worden geboekt als een financiële
kost.

In 2016 bedroegen de aan het dienstjaar toegerekende pensioen-
kosten van de Groep € 49 miljoen, waarvan € 32 miljoen voor
gefinancierde regelingen en € 17 miljoen voor niet-gefinancierde
regelingen. De integratie van Cytec heeft niet geleid tot een stijging
van de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten, aangezien

het merendeel van de Amerikaanse pensioenplannen gesloten zijn.
Anderzijds zijn de administratieve en interestkosten in 2016 door
de integratie van Cytec verder gestegen. In de pensioenkosten van
verstreken diensttijd is de gunstige invloed meegenomen van de
wijziging in de zorgverzekering in Brazilië (€ 9 miljoen).

In 2015 bedroegen de aan het dienstjaar toegerekende pensioen-
kosten van de Groep € 51 miljoen, waarvan € 33 miljoen voor
gefinancierde regelingen en € 18 miljoen voor niet-gefinancierde
regelingen. Pensioenkosten van verstreken dienst- tijd omvatten
positieve effecten van de evolutie van de medische zorgverzeke-
ringen na de uitdiensttreding in de Verenigde Staten (€ 30 miljoen).

B.3 Financiële gevolgen

herwaarderingen (€ 275 miljoen) vooral als gevolg van de daling in
de disconteringsvoeten voor de eurozone, het Verenigd Koninkrijk
en de Verenigde Staten, deels gecompenseerd door gunstige
beleggingsrendementen. De totale herwaarderingen bedroegen
€ 290 miljoen waarvan € 16 miljoen niet opgenomen is als gevolg
van het actiefplafond. Opgemerkt moet worden dat in 2015 de
herwaarderingen - € 279 miljoen bedroegen in verband met een
stijging van de disconteringsvoet.

de classificatie naar aangehouden voor verkoop van de activiteiten
van Acetow (- € 195 miljoen);

het positieve effect op buitenlandse valuta, met name in het
Verenigd Koninkrijk (- € 54 miljoen);

de nettokosten in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
(€ 135 miljoen);

uitbetalingen (- € 181 miljoen).

Nettokosten
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In € miljoen 2016 2015
Verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen - gefinancierde regelingen 3 650 3 648
Reële waarde van fondsbeleggingen - einde periode –2 811 –2 940
Financieringstekort voor gefinancierde regelingen 839 708
Verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen - niet gefinancierde regelingen 2 089 2 223
Tekort / Overschot (-) 2 928 2 931
Niet als activa opgenomen, tengevolge van het vastleggen van een maximumbedrag voor de activa (opgenomen in
andere elementen van het totaalresulttat) 8 24
Nettoverplichting (nettoactief) 2 936 2 955
Verplichting opgenomen 2 949 2 964
Actief opgenomen –13 –9

In € miljoen 2016 2015
Verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen bij aanvang periode 5 871 5 103
Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 49 51
Rentekosten 194 149
Bijdrage van de werknemer 4 4
Pensioenkosten van verstreken diensttijd (waaronder inperkingen) –9 –32
Afwikkeling van regelingen –139 1
Verwervingen/vervreemdingen (-) 0 986
Herwaarderingen in andere elementen van het totaalresultaat 456 –324

Winsten en verliezen met betrekking tot veranderingen in de demografische veronderstellingen –22 –77
Winsten en verliezen met betrekking tot veranderingen in de financiële veronderstellingen 460 –242
Winsten en verliezen met betrekking tot ervaring 18 –5

Betaalde voordelen –318 –270
Wisselkoersverschillen –175 158
Overboekingen en andere bewegingen 0 38
Overboeking van/naar (passiva in verband met) activa aangehouden voor verkoop –195 9
Verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen bij einde periode 5 739 5 871

Verplichtingen toegezegd-pensioenregelingen - gefinancierde regelingen 3 650 3 648
Verplichtingen toegezegd-pensioenregelingen - niet-gefinancierde regelingen 2 089 2 223

In 2016 leidde de classificatie als “Aangehouden voor verkoop” van de activiteiten van Acetow tot een daling van de verplichtingen voor toegezegd-
pensioenregelingen van € 190 miljoen.

In 2015 hielden de voornaamste wijzigingen van Solvay’s verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen verband met de overname van de
Cytec activiteiten, die leidden tot een stijging van € 992 miljoen.

Nettoverplichting

Wijzigingen in verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen
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In € miljoen 2016 2015
Reële waarde van fondsbeleggingen bij aanvang periode 2 940 2 102
Rente opbrengsten 114 83
Herwaarderingen in andere elementen van het totaalresultaat 166 –33

Rendement van fonds beleggingen (exclusief bedragen inbegrepen in financiële opbrengsten) 166 –33
Bijdragen van de werkgever 181 168
Bijdragen van de werknemer 4 4
Verwervingen/vervreemdingen (-) 0 797
Administratieve kosten betaald –16 –11
Afwikkeling van regelingen –138 1
Betaalde voordelen –318 –270
Wisselkoersverschillen –121 97
Overboekingen en andere bewegingen –1 7
Overboeking van/naar (passiva in verband met) activa aangehouden voor verkoop 0 –4
Reële waarde van de fondsbeleggingen bij einde periode 2 811 2 940
Reëel rendement van de fondsbeleggingen 280 50

Het totale rendement van de fondsbeleggingen in 2016 bedraagt
€ 280 miljoen.

In 2015 hielden de voornaamste wijzigingen van de fondsbeleg-
gingen van Solvay verband met de overname van de Cytec-activi-
teiten, die leidden tot een stijging van € 785 miljoen.

De bijdragen in geldmiddelen van de Groep (met inbegrip van recht-
streeks uitgekeerde beloningen) in 2016 bedroegen € 181 miljoen,
waarvan € 79 miljoen in bijdragen tot fondsen en € 102 miljoen in
rechtstreeks uitgekeerde beloningen.

De bijdragen in geldmiddelen van de Groep (met inbegrip van recht-
streeks uitgekeerde beloningen) in 2015 bedroegen € 168 miljoen,
waarvan € 63 miljoen in bijdragen tot fondsen en € 105 miljoen in
rechtstreeks uitgekeerde beloningen.

Behoudens ingrijpende wijzigingen in het regelgevend kader (zie
“Risico in verband met de regelgeving” hierboven), zullen de bijdragen
in contanten van de Groep in 2017 ongeveer € 209 miljoen
bedragen. Deze stijging is toe te schrijven aan de extra bijdragen in
de Verenigde Staten.

2016 2015

Beursgenoteerd
Niets-beursgeno-

teerd Beursgenoteerd Niets-beursgenoteerd
Aandelen 38% 0% 51% 0%
Obligaties

Met hoge kredietwaardigheid (Investment
Grade) 57% 0% 44% 0%
Met lage kredietwaardigheid (Non Investment
Grade) 1% 0% 1% 0%

Vastgoed 1% 0% 1% 0%
Geldmiddelen en kasequivalenten 3% 0% 3% 0%
Afgeleide financiële instrumenten

Gestructureerde schulden (LDI) 0% 0% 0% 0%
Andere afgeleide financiële instrumenten 0% 0% 0% 0%

Andere 0% 0% 0% 0%
Totaal 100% 0% 100% 0%

Wijzigingen in reële waarde van de fondsbeleggingen

Categorieën fondsbeleggingen
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Wat de geïnvesteerde activa betreft, dient opgemerkt te worden dat deze activa geen directe beleggingen bevatten in aandelen van de Solvay-
groep of in andere activa die in het bezit zijn van of gebruikt worden door Solvay. Dit wil niet zeggen dat er geen Solvay-aandelen kunnen
opgenomen zijn in beleggingsfondsen en dergelijke.

in € miljoen 2016 2015
Impact van het actiefplafond limiet aan het begin van het jaar 24 12
Wijzigingen van de impact van het actiefplafond limiet –16 12
Impact van het actiefplafond limiet aan het einde van het jaar 8 24

De wijzigingen in het actiefplafond opgenomen via de andere elementen van het totaalresultaat bedroegen € 16 miljoen, in vergelijking met
- € 12 miljoen in 2015. Deze impact heeft betrekking op de regelingen in Brazilië, Portugal en Zwitserland.

Deze veronderstellingen zijn niet segmentspecifiek.

Eurozone Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten
In % 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Disconteringsvoet 1,50 2,25 2,75 3,75 4,00 4,25
Verwachte toekomstige loonsverhogingen 1,75 – 4,00 1,75 – 4,00 2,40 – 3,50 2,15 – 3,25 3,00 – 3,75 3,00 – 3,75
Inflatie 1,50 – 2,00 1,75 3,50 3,25 2,25 2,25
Verwachte toekomstige pensioenverho-
gingen 0,00 – 1,75 0,00 – 1,75 3,50 3,25 NA NA
Verwachte aangroei medische uitgaven 1,75 1,75 5,40 5,50 4,50 – 7,00 4,50 – 7,50

Deze veronderstellingen zijn niet segmentspecifiek.

Eurozone Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten
In % 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Disconteringsvoet 2,25 1,75 3,75 3,50 4,25 4,00
Verwachte toekomstige loonsverhogingen 1,75 – 4,00 1,75 – 4,00 2,15 – 3,25 1,90 – 3,00 3,00 – 3,75 3,00 – 3,75
Inflatie 1,75 1,75 3,25 3,00 2,25 2,25
Verwachte toekomstige pensioenverho-
gingen 0,00 – 1,75 0,00 – 1,75 3,25 3,00 NA NA
Verwachte aangroei medische uitgaven 1,75 1,75 5,40 5,50 4,50 – 7,00 4,50 – 7,50

Actuariële veronderstellingen met betrekking tot de toekomstige levensverwachting zijn gebaseerd op landspecifieke sterftetabellen. Deze veron-
derstellingen komen per 31 december 2016 bij pensionering aan 65 jaar neer op een gemiddelde levensverwachting in jaren van:

In jaar Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten België Frankrijk Duitsland
Pensioen aan het einde van het periode

Mannelijk 21 20 18 24 20
Vrouwelijk 24 22 21 28 24

Pensioen na 20 jaren na het einde van het periode
Mannelijk 23 21 18 27 22
Vrouwelijk 25 23 21 31 26

Wijzigingen in actiefplafond

Actuariële veronderstellingen

Actuariële veronderstellingen gebruikt voor de bepaling van de jaarlijkse kosten
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In sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, geven de veronderstellingen met betrekking tot mortaliteit de ervaring
van het plan en/of Solvays verwachtingen in termen van toekomstige verbetering van de mortaliteit weer.

De actuariële veronderstellingen bij het bepalen van de pensioenverplichting per 31 december zijn gebaseerd op de volgende looptijden van de
verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen:

Eurozone Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten
Looptijd in jaren 12,3 16,1 10,6

De gevoeligheid voor een wijziging van het percentage van de disconteringsvoeten op de verplichting voor toegezegd-pensioenregelingen is als
volgt:

In € miljoen 0,25% toename 0,25% afname
Eurozone –72 75
Verenigd Koninkrijk –67 70
Verenigde Staten –38 39
Andere landen –6 6
Totaal –183 190

De gevoeligheid voor een wijziging van het inflatiecijfer op de verplichting voor toegezegd-pensioenregelingen is als volgt:

in € miljoen 0,25% toename 0,25% afname
Eurozone 66 –64
Verenigd Koninkrijk 53 –51
Verenigde Staten 0 0
Andere landen 4 –4
Totaal 123 –119

Gevoeligheidsanalyse
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De gevoeligheid voor een wijziging in het stijgingspercentage van de lonen op de verplichting voor toegezegd-pensioenregelingen is als volgt:

in € miljoen 0,25% toename 0,25% afname
Eurozone 18 –17
Verenigd Koninkrijk 3 –3
Verenigde Staten 1 –1
Andere landen 1 –1
Totaal 23 –22

De gevoeligheid voor een wijziging van 1 jaar in de sterftetabellen op de verplichting voor toegezegd-pensioenregelingen is als volgt:

in € miljoen +1 jaar toename -1 jaar afname
Eurozone –74 76
Verenigd Koninkrijk –54 54
Verenigde Staten –30 31
Andere landen –7 7
Totaal –165 168

Voorzieningen worden opgenomen (a) indien de Groep op balans-
datum een huidige (wettelijke of feitelijke) verplichting heeft als
gevolg van een gebeurtenis in het verleden, (b) het waarschijnlijk is
dat de Groep deze verplichting zal moeten vereffenen, en (c) indien
het bedrag van de verplichting op een betrouwbare manier kan
geschat worden.

Het bedrag opgenomen als een voorziening is de beste schatting van
de uitgave nodig om aan de bestaande verplichting te voldoen op
het einde van de verslagperiode, rekening houdend met de risico’s
en onzekerheden verbonden aan de verplichting. Als het effect van
de tijdswaarde van geld aanzienlijk is, is dit bedrag de contante
waarde van de nodige kasstromen om deze verplichting af te
wikkelen. Het effect van wijzigingen in de disconteringsvoet wordt
doorgaans opgenomen in het financieel resultaat.

Indien sommige of alle economische voordelen die vereist zijn om
een voorziening af te wikkelen naar verwachting op een derde partij
zullen worden verhaald, dient een vordering te worden opgenomen
als actief indien het vrijwel zeker is dat dit bedrag zal worden terug-
betaald indien de Groep haar verplichting afwikkelt.

Een verlieslatend contract is een contract waarbij de onvermijdelijke
kosten die nodig zijn om de verplichtingen uit hoofde van het
contract na te komen, hoger liggen dan de economische voordelen
die naar verwachting uit het contract worden ontvangen. Huidige
verplichtingen voortvloeiend uit verlieslatende contracten worden
opgenomen en gewaardeerd als voorzieningen.

Een voorziening voor herstructurering wordt enkel opgenomen
wanneer de Groep een gedetailleerd en formeel plan voor de
herstructurering heeft ontwikkeld en bij de betrokkenen een geldige
verwachting heeft gewekt dat zij de herstructurering zal doorvoeren
door het plan te beginnen uitvoeren of door de belangrijke
kenmerken ervan mee te delen aan de betrokkenen. Een
voorziening voor herstructurering omvat enkel uitgaven die noodza-
kelijk zijn voor de herstructurering en geen verband houden met de
lopende activiteiten van de entiteit.

Solvay analyseert tweemaal per jaar al zijn leefmilieurisico’s en de
daarmee verband houdende voorzieningen. Solvay waardeert deze
voorzieningen op basis van haar kennis van de toepasbare regle-
menteringen, de aard en de omvang van de vervuiling, de sanerings-
technieken en andere beschikbare informatie.

F31.B. Voorzieningen andere dan voor de personeelsbelo-
ningen

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Verlieslatende contracten

Herstructurering

Leefmilieuverplichtingen
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Deze voorzieningen bedragen€ 99 miljoen, tegen€ 97 miljoen eind 2015.

Devoornaamstevoorzieningenopheteindevan2016hebbenbetrekkingop:

Deze voorzieningen bedroegen € 737 miljoen eind 2016, tegen
€ 723 miljoen eind 2015, en hebben betrekking op:

De geschatte bedragen worden verdisconteerd op basis van de
waarschijnlijke afrekeningsdatum, en worden regelmatig aangepast
naargelang de tijd verstrijkt.

Deze voorzieningen hebben betrekking op zowel belastings- als juridische
geschillen. Deze bedragen€ 167 miljoen eind 2016, tegen € 214 miljoen
eind 2015. De daling is vooral toe te schrijven aan de terugboeking van (a)
eenbelastingvoorziening van€25 miljoen en(b)een juridischevoorziening
voor Pharma van € 20 miljoen.

Het saldo op het einde van 2016 heeft betrekking op: belastingrisico’s
(€ 81 miljoen); en juridische claims (€ 76 miljoen).

Deze voorzieningen hebben betrekking op de stopzetting of verkoop van
activiteiten en bedragen € 148 miljoen, tegen € 106 miljoen op het einde
van 2015.

De financiële activa omvatten voor verkoop beschikbare effecten,
leningen en vorderingen, en afgeleide financiële instrumenten. Alle
financiële activa worden opgenomen in of verwijderd uit de balans
op transactiedatum wanneer de inkoop of verkoop van een
financieel actief gebaseerd is op een contract, waarvan de
voorwaarden de levering van het actief voorschrijven, binnen de
termijn die op de desbetreffende markt algemeen voorgeschreven
of overeengekomen is, en worden gewaardeerd tegen reële waarde,
vermeerderd met transactiekosten, behalve voor financiële activa
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
opgenomen in winst of verlies, die initieel gewaardeerd worden
tegen reële waarde.

Een financieel actief wordt geklasseerd als vlottend, wanneer de
verwachte kasstromen een looptijd hebben van minder dan een jaar.

Bij de initiële opname classificeert Solvay de financiële activa in een
van de vier categorieën van IAS 39 Financiële instrumenten: opname
en waardering. Deze classificatie bepaalt de waarderingsmethode
van de financiële activa op toekomstige verslagdata: geamortiseerde
kostprijs of reële waarde.

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor het financieel
actief voor het eerst wordt opgenomen, na aftrek van de kapitaal-
aflossingen, vermeerderd of verminderd met de gecumuleerde
afschrijvingen op basis van de effectieve rente-methode van elk
verschil tussen het initieel bedrag en het bedrag op het einde van de
looptijd, na aftrek wegens eventuele bijzondere waardevermindering
of oninbaarheid. De effectieve rente-methode is een methode voor
het berekenen van de geamortiseerde kostprijs van een schuldin-
strument en voor het toerekenen van rentebaten aan de desbe-
treffende periode. De effectieve rentevoet is de rentevoet die de
verwachte stroom van toekomstige geldontvangsten (met inbegrip
van betaalde of ontvangen vergoedingen of punten die integraal
deel uitmaken van de effectieve rentevoet alsook transactiekosten
en overige premies en kortingen) tijdens de verwachte looptijd van
het schuldinstrument of, indien relevant, een kortere periode, exact
disconteert tot de nettoboekwaarde bij initiële opname.

Inkomsten worden op effectieve rentebasis opgenomen voor
schuldinstrumenten andere dan financiële activa tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies.

Voorzieningen voor herstructurering

de herstructurering van Corporate Functions na herziening van de
portefeuille van de Groep (€ 48 miljoen);

Cytec (€ 18 miljoen).

Milieuvoorzieningen

mijnen en booroperaties, voor zover de wetgeving en/of exploitatiever-
gunningen in verband met mijnen en booroperaties in een verplichting
tot schadevergoeding aan derden voorzien. Deze voorzieningen, die
aangelegd worden op basis van lokale expertise, zullen naar
verwachting binnen een periode van 1 tot 20 jaar aangewend worden
en bedragen € 148 miljoen;

de stopzetting van de activiteiten van elektrolyse op basis van kwik:
de verwachte uitgaven zijn gespreid doorheen de tijd als gevolg van
de geplande herbestemming van de sites, de nationale regelgeving in
verband met het beheer van bodemverontreiniging en de besmet-
tingsgraad van de bodem en grondwater. Het merendeel van deze
voorzieningen zal naar verwachting in de loop van de komende 10 tot
20 jaar aangewend worden;

dijken, stortplaatsen en terreinen: de voorzieningen betreffen hier vooral
dijkenbijdesodafabrieken,deoudedijkenvankalkputtenenookterreinen
en stortplaatsen gebruikt voor de activiteiten op bepaalde industriële sites.
Deze voorzieningen hebben een tijdshorizon van 1 tot 20 jaar;

verschillendesoortenvervuiling(organischenniet-organisch)alsgevolgvan
diverse gespecialiseerde chemische producties: deze voorzieningen
dekken voornamelijk stopgezette activiteiten of gesloten fabrieken. De
meeste van deze voorzieningen hebben een tijdshorizon van 1 tot 20 jaar.

Voorzieningen voor geschillen

Overige voorzieningen

TOELICHTING F32
Financiële instrumenten en beheer van financiële
risico’s

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

JAARREKENING

SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016
191



Voor instrumenten die genoteerd worden op een actieve markt
stemt de reële waarde overeen met de marktprijs (niveau 1). Voor
instrumenten die niet genoteerd worden op een actieve markt wordt
de reële waarde bepaald met behulp van waarderingstechnieken,
met inbegrip van recente transacties tussen ter zake goed geïnfor-
meerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk
zijn of transacties met instrumenten die in grote mate gelijkaardig
zijn (niveau 2); of met behulp van verdisconteerde kasstroomana-
lyses, met inbegrip van veronderstellingen die in grote mate
consistent zijn met waarneembare marktgegevens (niveau 3). Als de
reële waarde van een eigen-vermogensinstrument waarvoor geen
prijsnotering in een actieve markt voorhanden is echter niet op een
betrouwbare manier kan bepaald worden, dan wordt het instrument
gewaardeerd aan de kostprijs.

Financiële activa worden gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij
alle daaruit voortvloeiende winsten of verliezen in de winst-en-
verliesrekening opgenomen worden als zij worden aangehouden
voor handelsdoeleinden. Een financieel actief wordt in deze
categorie ondergebracht als het voornamelijk aangeschaft werd om
het op korte termijn te verkopen. Afgeleide financiële instrumenten
worden ook geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoel-
einden. In dit geval worden de daaruit voortvloeiende winsten en
verliezen opgenomen in de winst-en-verliesrekening tenzij zij als
effectieve afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking
worden aangemerkt.

Financiële activa beschikbaar voor verkoop omvatten deelnemingen
in entiteiten die niet hoofdzakelijk verworven werden om ze op korte
termijn te verkopen en die noch dochterondernemingen, gezamen-
lijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures of geassocieerde deelne-
mingen zijn. Activa in deze categorie worden gewaardeerd tegen
reële waarde, waarbij alle daaruit voortvloeiende winsten en
verliezen worden opgenomen in andere elementen van het totaal-
resultaat. Indien er echter objectief aangetoond kan worden dat het
actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, wordt
een eventueel gecumuleerd verlies dat was opgenomen in andere
elementen van het totaalresultaat overgeboekt naar de winst-en-
verliesrekening.

Leningen en vorderingen zijn niet-afgeleide financiële instrumenten
met vaste of bepaalbare betalingen die niet genoteerd worden in
een actieve markt. Tot de categorie leningen en vorderingen van
de Groep behoren: geldmiddelen en kasequivalenten, handelsvor-
deringen, en andere vorderingen op lange termijn, behalve
overschotten van pensioenfondsen. Kasequivalenten zijn kortlo-

pende, in hoge mate liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen
worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag bekend is,
een looptijd hebben van hoogstens drie maanden of minder vanaf
de datum van overname en geen significant risico van waardever-
andering inhouden. Leningen en vorderingen worden gewaardeerd
tegen hun geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente-
methode, minus eventuele bijzondere waardeverminderingen.

Het bijzondere waardeverminderingsverlies van een financieel actief
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs stemt overeen met het
verschil tussen de boekwaarde en de geschatte toekomstige
kasstromen, verdisconteerd aan de initiële effectieve rente. De
bijzondere waardevermindering van een financieel actief
beschikbaar voor verkoop wordt berekend op basis van de huidige
reële waarde.

Een test voor bijzondere waardevermindering wordt uitgevoerd, op
een individuele basis, voor elk significant financieel actief. Andere
activa worden getest als groepen van financiële activa met gelijk-
aardige kenmerken op vlak van kredietrisico.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in
de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

Het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen
als de terugboeking op een objectieve manier kan verbonden
worden aan een gebeurtenis die na de opname van de bijzondere
waardevermindering heeft plaatsgevonden. Voor financiële activa
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs wordt de terugboeking
opgenomen als winst of verlies. Na de terugboeking mag de
boekwaarde van het financieel actief dat tegen geamortiseerde
kostprijs gewaardeerd is niet groter zijn dan wat de geamortiseerde
kostprijs geweest zou zijn indien er geen bijzondere waardevermin-
dering opgenomen werd. Bijzondere waardeverminderingsverliezen
met betrekking tot een eigen-vermogensinstrument dat als voor
verkoop beschikbaar geclassificeerd is, worden niet teruggenomen
via de winst-en-verliesrekening. Bijzondere waardeverminderings-
verliezen met betrekking tot schuldinstrumenten die als beschikbaar
voor verkoop geclassificeerd zijn, worden teruggenomen als winst
of verlies ten belope van het bijzondere waardeverminderingsverlies
dat voordien als winst of verlies opgenomen werd. Bijzondere
waardeverminderingsverliezen met betrekking tot tegen kostprijs
gewaardeerde activa worden niet teruggenomen.

Financiële verplichtingen worden geclassificeerd als financiële
verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardever-
anderingen in de winst-en-verliesrekening of als financiële verplich-
tingen tegen geamortiseerde kostprijs.

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

Leningen en vorderingen

Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
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Financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen reële waarde,
waarbij alle daaruit voortvloeiende winsten of verliezen in de winst-en-
verliesrekening opgenomen worden als zij worden aangehouden voor
handelsdoeleinden. Een financiële verplichting wordt in deze categorie
ondergebracht als deze voornamelijk aangeschaft werd om op korte
termijn te verkopen. Afgeleide financiële instrumenten worden ook
geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden. In dit geval
worden de daaruit voortvloeiende winsten en verliezen opgenomen in de
winst-en-verliesrekening tenzij zij als effectieve afdekkingsinstrumenten in
een kasstroomafdekking worden aangemerkt.

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs, met inbegrip
van schulden, worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, na
aftrek van de transactiekosten. Ze worden na initiële opname gewaar-
deerdtegendegeamortiseerde kostprijsopbasisvandeeffectieverente-
methode, met interestkosten opgenomen volgens de effectieve rente.

De effectieve rente-methode is een methode voor het berekenen van
de geamortiseerde kostprijs van een financiële verplichting en voor het
toerekenen van interestkosten aan de desbetreffende periode. De effec-
tieve rentevoet is de rentevoet die de verwachte stroom van toekomstige
geldbetalingen tijdens de verwachte looptijd van de financiële schuld of,
indien relevant, een kortere periode, exact verdisconteert tot de netto-
boekwaarde bij initiële opname.

De financiële verplichtingen van de Groep gewaardeerd tegen geamorti-
seerde kostprijs bestaan uit financiële schulden op lange termijn, overige
kort- en langlopende verplichtingen, financiële schulden op korte termijn,
handelsschulden en te betalen dividenden.

Afgeleide financiële instrumenten zijn financiële instrumenten die over
elke van de drie volgende eigenschappen beschikken:

De Groep gebruikt verscheidene afgeleide financiële instrumenten
(termijncontracten, futures, opties en swaps) om haar blootstelling aan
rente-, wisselkoers- en grondstoffenrisico’s (hoofdzakelijk prijsrisico’s voor
energie en CO2-emissierechten) te beheren.

Afgeleide financiële instrumenten worden initieel gewaardeerd tegen
reële waarde op het moment van aangaan van het afgeleide contract en
worden na initiële opname geherwaardeerd tegen reële waarde op het
einde van elke verslagperiode. De resulterende winst of het verlies wordt
opgenomen in de winst-en-verliesrekening, tenzij het afgeleid product als
effectief afdekkingsinstrument aangemerkt werd. De Groep heeft
bepaalde afgeleide financiële instrumenten aangemerkt als afdekkings-
instrumenten om het risico op schommelingen in de kasstromen af te
dekken van een opgenomen actief of passief, of voor een erg waarschijn-
lijke transactie (kasstroomafdekkingen).

Een afgeleid financieel instrument met een positieve reële waarde wordt
opgenomen als een financieel actief, terwijl een afgeleid financieel
instrument met negatieve reële waarde als een financieel passief wordt
opgenomen. Afgeleide financiële instrumenten (of onderdelen daarvan)
worden gepresenteerd als langlopende activa of passiva verplichtingen
indien de resterende looptijd van de onderliggende afwikkelingen meer
dan twaalf maanden na de verslagperiode valt. De overige derivaten (of
een deel ervan) worden gepresenteerd als vlottende activa of passiva.

De Groep merkt bepaalde afgeleide financiële instrumenten en in
contracten besloten derivaten met betrekking tot wisselkoers-, rente-,
energieprijsrisico’s en CO2-emissierechten, aan als afdekkingsinstru-
menten in een kasstroomafdekkingsrelatie.

Bij aanvang van de afdekkingsrelatie documenteert de entiteit de relatie
tussen het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie, samen met de
doelstellingen van het risicobeheer en de strategie voor het ondernemen
van de afdekkingstransactie. Bovendien dient de Groep, bij aanvang en
op continue basis, te documenteren dat het afdekkingsinstrument zeer
effectief is in het compenseren van de wijzigingen in de kasstromen van
de afgedekte positie.

Het effectieve gedeelte van de wijzigingen in de reële waarde van afdek-
kingsinstrumenten aangemerkt voor kasstroomafdekking wordt
opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat. De winst of
verlies van het niet-effectieve gedeelte wordt onmiddellijk opgenomen in
de winst-en-verliesrekening.

Bedragen die voorheen werden opgenomen in de andere elementen
van het totaalresultaat worden getransfereerd naar de winst-en-verliesre-
kening in de perioden waarin de afgedekte positie in de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening wordt opgenomen op dezelfde lijn als de
opgenomen afgedekte positie. Wanneer de afgedekte voorspelde trans-
actie leidt tot de opname van een niet-financieel actief of passief, worden
de eerder in de andere elementen van het totaalresultaat opgenomen
winsten en verliezen overgedragen en opgenomen in de initiële
waardering van de kostprijs van het niet-financieel actief of passief.

Financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve rente-methode

Afgeleide financiële instrumenten

hun waarde evolueert mee met de wijziging in een specifieke
rentevoet, koers van een financieel instrument, grondstoffenprijs,
wisselkoers, rente- en prijsindex, kredietwaardigheid of krediet-
index, enz.;

er is geen netto aanvangsinvestering vereist, of een lagere netto
aanvangsinvestering dan nodig zou zijn voor andere contract-
soorten die naar verwachting op een gelijkaardige manier zullen
reageren op wijzigingen in marktfactoren; en

ze worden in de toekomst afgewikkeld.

Afdekking (hedge accounting)

Kasstroomafdekkingen

JAARREKENING

SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016
193



Hedge accounting wordt beëindigd indien de Groep de afdekkings-
relatie intrekt, het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht,
beëindigd of uitgeoefend, of indien de afdekking niet langer voldoet
aan de criteria voor hedge accounting. Een eventuele winst of verlies
op dat ogenblik opgenomen in de andere elementen van het totaal-
resultaat blijft in deze rubriek en zal de in de paragraaf hierboven
beschreven invloed hebben op de winst-en-verliesrekening.
Wanneer er verwacht wordt dat een waarschijnlijke transactie zich
niet meer zal voordoen, worden de gecumuleerde winsten of
verliezen in de andere elementen van het totaalresultaat onmid-

dellijk in de winst-en-verliesrekening opgenomen als een herclassifi-
catieaanpassing. Indien het volledige of gedeeltelijke verlies dat is
opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat niet zal
worden gerecupereerd in een of meerdere toekomstige perioden,
wordt het bedrag waarvan men niet verwacht dat het nog gerecupe-
reerd zal worden, onmiddellijk geherclassificeerd naar de winst-en-
verliesrekening.

De volgende tabel geeft de financiële instrumenten weer per
categorie, opgesplitst in vlottende en vaste activa en passiva.

2016 2015
In € miljoen Classificatie Boekwaarde Boekwaarde
Vaste activa - Financiële instrumenten 343 452
Financiële activa beschikbaar voor verkoop Beschikbaar voor verkoop 44 34
Leningen en overige vaste activa (behalve overschotten van het pensioen-
fonds 299 418

INOVYN afgeleide financiële instrument Aangehouden voor handelsdoeleinden 0 244
Andere Leningen en vorderingen 299 174

Vlottende activa - Financiële instrumenten 2 878 3 846
Handelsvorderingen Leningen en vorderingen 1 621 1 615
Overige vorderingen op financiële instrumenten 101 111

Andere verhandelbare effecten > 3 maanden Leningen en vorderingen 32 21
Valutaswaps Aangehouden voor handelsdoeleinden 12 49
Overige vlottende financiële activa Leningen en vorderingen 57 40

Financiële instrumenten - Operationeel 188 90
Aangehouden voor handelsdoeleinden Aangehouden voor handelsdoeleinden 160 76
Afgeleide financiële instrumenten
gedocumenteerd in kasstroomafdekkingen Kasstroomafdekkingen 28 14

Geldmiddelen en kasequivalenten Leningen en vorderingen 969 2 030
Totaal activa - Financiële instrumenten 3 221 4 298

Langlopende verplichtingen - Financiële instrumenten 4 301 5 911
Financiële schulden 4 087 5 628

Achtergestelde leningen en obligatieleningen
Financiële verplichtingen tegen geamorti-

seerde kostprijs 3 837 5 337

Andere langlopende schulden
Financiële verplichtingen tegen geamorti-

seerde kostprijs 200 240

Langlopende financiële leaseverplichtingen
Financiële leaseverplichtingen tegen geamorti-

seerde kostprijs 50 51

Overige verplichtingen
Financiële verplichtingen tegen geamorti-

seerde kostprijs 214 282
Kortlopende verplichtingen - Financiële instrumenten 3 221 2 729
Financiële schulden 1 338 891

Financiële schulden op korte termijn (behalve financiële leaseverplich-
tingen

Financiële verplichtingen tegen geamorti-
seerde kostprijs 1 277 885

Valutaswaps Aangehouden voor handelsdoeleinden 59 4

Kortlopende financiële leaseverplichtingen
Financiële verplichtingen tegen geamorti-

seerde kostprijs 2 2
Handelsschulden 1 547 1 559
Financiële instrumenten - Operationeel 195 135

Aangehouden voor handelsdoeleinden Aangehouden voor handelsdoeleinden 160 90
Afgeleide financiële instrumenten
gedocumenteerd in kasstroomafdekkingen Kasstroomafdekkingen 35 45

Te betalen dividenden 139 144
Totaal financiële verplichtingen - Financiële instrumenten 7 522 8 640
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De volgende tabel geeft een overzicht van de boekwaarden van alle financiële instrumenten volgens aard en volgens waarderingscategorie zoals
gedefinieerd door IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering.

2016 2015
In € miljoen Boekwaarde Boekwaarde
Reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
Aangehouden voor handelsdoeleinden 172 369
Afgeleide financiële instrumenten
gedocumenteerd in kasstroomafdekkingen 28 14
Leningen en vorderingen (inclusief geldmiddelen en kasequivalenten, handelsvorderingen, leningen en andere
kortlopende/langlopende activa , behalve de overschotten van het pensioenfonds ) 2 977 3 881
Financiële activa beschikbaar voor verkoop 44 34
Totaal financiële activa 3 221 4 298

Reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
Aangehouden voor handelsdoeleinden –220 –90
Afgeleide financiële instrumenten
gedocumenteerd in kasstroomafdekkingen –35 –45
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (inclusief financiële schulden op lange
termijn, overige langlopende verplichtingen, kortlopende financiële schulden en handelsschulden) –7 075 –8 308
Te betalen dividenden –139 –144
Financiële leaseverplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs –52 –53
Totaal financiële verplichtingen –7 521 –8 640

De categorie “Aangehouden voor handelsdoeleinden” omvat enkel
afgeleide financiële instrumenten die gebruikt worden voor het
beheer van valuta- en renterisico, risicobeheer in verband met
energie of instrumenten voor CO2-emissierechten en de koers van
het aandeel Solvay, maar die niet gedocumenteerd zijn als afdek-
kingsinstrumenten. In 2015 omvatten zij ook het afgeleide financiële
instrument van Inovyn (meer details in deel F32.B). Financiële activa

beschikbaar voor verkoop betreffen Solvay’s New Business Devel-
opment (“NBD”) activiteit: de Groep heeft een Corporate Venturing
portefeuille samengesteld met rechtstreekse deelnemingen in start-
ups en investeringen in risicokapitaalfondsen. De financiële activa
beschikbaar voor verkoop worden gewaardeerd tegen de reële
waarde volgens de waarderingsrichtlijnen gepubliceerd door de
European Private Equity and Venture Capital Association.

F32.A. Overzicht van de financiële instrumenten

JAARREKENING

SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016
195



Genoteerde marktprijzen zijn beschikbaar voor financiële activa en
financiële passiva met standaardbepalingen en -voorwaarden die
verhandeld worden op actieve markten. De reële waarden van
afgeleide financiële instrumenten zijn gelijk aan hun genoteerde
prijzen (indien beschikbaar). Als dergelijke marktprijzen niet
beschikbaar zijn wordt de reële waarde van de financiële instru-
menten bepaald op basis van een verdisconteerde kasstroom-
analyse met gebruik van de toepasselijke rendementscurven die
afgeleid zijn van genoteerde rentevoeten met gelijkaardige
looptijden of de contracten voor niet-optionele afgeleide financiële
instrumenten. De reële waarde van optionele afgeleide financiële
instrumenten wordt bepaald op basis van optiewaarderingsmo-

dellen, met inachtneming van contante waarde van de verwachte
risicogewogen toekomstige rendementen aan de hand van formules
op basis van marktreferenties.

Het recht van Solvay op een bijkomende betaling op basis van resul-
taten na de verkoop van Inovyn werd beschouwd als een afgeleid
financieel instrument. De reële waarde ervan bedroeg op 31
december 2015 € 244 miljoen en was grotendeels gebaseerd op
inputs van niveau 3, namelijk REBITDA-multiples, die het resultaat zijn
van de vergelijking van de verwachte uitstapprijs met de reële waarde
van de deelneming van 50% die Solvay bezat in Inovyn.

De reële waarden van andere financiële activa en verplichtingen
(behalve deze beschreven hierboven) worden bepaald in overeen-
stemming met de algemeen aanvaarde waarderingsmodellen op
basis van de contantewaardeberekening.

2016 2015
In € miljoen Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde

Niveau van reële
waarde

Vaste activa - Financiële
instrumenten 299 299 174 174
Leningen en overige vaste
activa (behalve overschotten
van het pensioenfonds) 299 299 174 174 2
Langlopende verplich-
tingen - Financiële instru-
menten –4 301 –4 504 –5 911 –6 005
Achtergestelde leningen en
obligatieleningen –3 837 –4 040 –5 337 –5 431 1
Andere langlopende schulden –200 –200 –240 –240 2
Overige verplichtingen –214 –214 –282 –282 2
Langlopende financiële lease-
verplichtingen –50 –50 –51 –51 2

De boekwaarde van de vlottende financiële activa en passiva wordt
geacht de reële waarde te benaderen gezien de korte looptijden.

De tabel “Financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde
in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie” geeft een
analyse van financiële instrumenten die na initiële opname gewaar-
deerd worden tegen reële waarde, gegroepeerd in niveaus 1 tot 3
volgens de mate waarin de reële waarde observeerbaar is. Finan-
ciële instrumenten, geclassificeerd als aangehouden voor handels-
doeleinden en als afdekkingsinstrumenten in kasstroomafdekkingen
zijn voornamelijk gegroepeerd in niveaus 1 en 2. De reële waarde
daarvan wordt bepaald op basis van forward pricing- en swapmo-

dellen, gebruikmakend van een berekening van de contante waarde.
Deze modellen bevatten verschillende inputs, waaronder spot
valutakoersen en interestvoeten van de respectieve valuta, valuta-
basisspreads tussen de respectieve valuta, rentecurves en toekom-
stige rentecurves van de onderliggende grondstof. De voor verkoop
beschikbare investeringen vallen in niveau 3 en worden gemeten op
basis van een contantewaardeanalyse.

Conform de interne regels van de Groep ligt de verantwoordelijkheid
voor de waardering tegen reële waarde bij (a) de thesaurieafdeling
voor niet van energie afgeleide financiële instrumenten en financiële
verplichtingen, (b) de business unit Energy Services voor de van
energie afgeleide financiële instrumenten en (c) de afdeling Financiën
voor niet-afgeleide financiële activa.

F32.B. Reële waarde van financiële instrumenten
Waarderingstechnieken en veronderstellingen gebruikt voor
de waardering van de reële waarde

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Reële waarde van financiële instrumenten gewaardeerd tegen hun geamortiseerde kostprijs

Financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde in
het geconsolideerde overzicht van de financiële positie
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2016
In € miljoen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal
Aangehouden voor handelsdoeleinden 59 112 2 172

Wisselrisico 14 14
Energierisico 51 94 2 147
CO2 risico 8 1 9
Solvay-aandeel prijs 2 2

Kasstroomafdekkingen 1 26 28
Wisselcontracten 11 11
Energierisico 9 9
CO2 risico 1 1
Solvay-aandeel prijs 6 6

Financiële activa beschikbaar voor verkoop 44 44
New Business Development 44 44

Totaal (activa) 61 138 46 244
Aangehouden voor handelsdoeleinden –49 –169 –1 –220

Wisselrisico –61 –61
Energierisico –47 –100 –1 –148
CO2 risico –3 –7 0 –10
Kasstroomafdekkingen –4 –31 –35

Wisselrisico –26 –26
Renterisico –1 –1
Energierisico –3 –3
CO2 risico –4 –4
Solvay-aandeel prijs –1 –1

Totaal (passiva) –54 –200 –1 –255

2015
In € miljoen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal
Aangehouden voor handelsdoeleinden 2 123 244 369

Wisselrisico 49 49
Energierisico 55 55
CO2 risico 2 19 0 22
INOVYN afgeleide financiële instrument 244 244

Kasstroomafdekkingen 6 8 14
Wisselcontracten 8 8
Energierisico 1 1
CO2 risico 6 6

Financiële activa beschikbaar voor verkoop 34 34
New Business Development 34 34

Totaal (activa) 8 131 278 417
Aangehouden voor handelsdoeleinden –90 0 –90

Wisselrisico –12 –12
Energierisico –46 –46
CO2 risico –28 0 –28

Solvay-aandeel prijs –4 –4
Kasstroomafdekkingen 0 –45 –45
Wisselrisico –23 –23
Renterisico –1 –1
Energierisico –16 –16
Solvay-aandeel prijs –5 –5

Totaal (passiva) 0 –135 0 –135

Financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie
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2016
Tegen reële waarde

met waardever-
anderingen in de

winst- en verliesreke-
ningen

Beschikbaar voor
verkoop

In € miljoen Derivaten Aandelen Totaal
Openingssaldo op 1 januari 244 34 277
Totale winsten of verliezen

Opgenomen in de winst- en verliesrekening 1 1
Opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat 10 10

Verwervingen 6 6
Vervreemdingen –244 –6 –250
Eindsaldo op 31 december 1 44 45

2015
Tegen reële waarde

met waardever-
anderingen in de winst-

en verliesrekeningen
Beschikbaar voor

verkoop
In € miljoen Derivaten Aandelen Totaal
Openingssaldo op 1 januari –1 43 43
Totale winsten of verliezen

Opgenomen in de winst- en verliesrekening 0 –9 –9
Opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat 3 3

Verwervingen 244 4 248
Vervreemdingen –8 –8
Eindsaldo op 31 december 244 34 277

Wijzigingen van de periode

Aansluiting van de financiële activa en verplichtingen gewaardeerd volgens niveau 3
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In € miljoen 2016 2015
Opgenomen in de winst- en verliesrekening
Reclassificatie van andere elementen van het totaalresultaat betreffende derivate financiële instrumenten aange-
wezen als kasstroomafdekkingen

Wisselrisico –27 –112
Energierisico –3 –19
CO2 risico –3 –3

Wijzigingen in de reële waarde van financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden
Energierisico –6 –2
CO2 risico –6 4

Opgenomen in de brutowinst –45 –132
Wijzigingen in de reële waarde van financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden

Solvay-aandeel prijs 5 –4
Niet-effectieve deel van de winst of het verlies op derivate financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdek-
kingen

Wisselrisico 4 7
Operationele wisselkoerswinsten of -verliezen 2 –5
Opgenomen in de overige operationele winsten en verliezen 12 –2
Wijzigingen in de reële waarde van financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden

Solvay-aandeel prijs 0 5
Niet-effectieve deel van de winst of het verlies op derivate financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdek-
kingen

Wisselrisico 0 –33
Opgenomen in de resultaten uit portefeuillebeheer en herevaluaties 0 –27
Netto rentelasten –175 –99
Overige financieringswinsten en -verliezen (exclusief winsten en verliezen betreffende hyperinflatie en overige
elementen die geen verband houden met financiële instrumenten)

Wisselrisico –2 –1
Rente element van swaps –48 –19
Anderen 5 2

Opgenomen in de financieringskosten –220 –117
Winsten/verliezen uit financiële activa beschikbaar voor verkoop 5 –8
Totaal opgenomen in de winst- en verliesrekening –249 –286

De valutakosten opgenomen in de brutowinst van € 27 miljoen zijn het resultaat van het herclassificieren van winsten en verliezen van afgeleide
financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekking. Hun doel was een deel van het wisselkoersverschil op de omzet te compenseren.
De voornaamste valuta die door de Groep afgedekt worden zijn de Amerikaanse dollar, Japanse yen, Braziliaanse real en Chinese renminbi.

Opbrengsten en kosten van financiële instrumenten opgenomen in de winst-en-verliesrekening en in de andere elementen van het totaalresultaat

JAARREKENING

SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016
199



Opbrengsten en kosten van financiële instrumenten opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat omvatten het volgende:

In € miljoen 2016 2015
Netto wijziging in de reële waarde van financiële activa beschikbaar voor verkoop 9 2
Totaal financiële activa beschikbaar voor verkoop 9 2
Reclassificatie van andere elementen van het totaalresultaat betreffende derivate financiële instrumenten aange-
wezen als kasstroomafdekkingen

Wisselrisico 26 112
Energierisico 3 19
CO2 risico 3 3
Renterisico 0 0

Basis afstelling
Wisselrisico –77

Effectieve deel van de wijzigingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen
Wisselrisico –15 –15
Energierisico 0 –19
CO2 risico 8 –3
Solvay-aandeel prijs 10 –5

Totaal kasstroomafdekkingen 36 15
Totaal 45 17

Gangbaar is dat (+) een verhoging en (-) een vermindering van het eigen vermogen aangeeft.

De herclassificatie vanuit de andere elementen van het totaalre-
sultaat (valutarisico) van € 26 miljoen staat hierboven beschreven.
In 2015 was het bedrag van - € 77 miljoen het gedocumenteerde
deel van het afgeleide financiële instrument (intrinsieke waarde) met
betrekking tot de overname van Cytec dat in goodwill geherclassifi-
ceerd was op de overnamedatum als een basisaanpassing.

Zie 2.1 Beleid inzake maatschappelijk kapitaal in de verklaring inzake
deugdelijk bestuur in dit verslag.

De Groep is blootgesteld aan marktrisico’s als gevolg van bewegingen
in wisselkoersen, rentevoeten en andere marktprijzen (energie-
prijzen, CO2-emissierechten en aandelenkoersen). De Solvay-groep
gebruikt afgeleide financiële instrumenten om zich in te dekken
tegen duidelijk geïdentificeerde valuta-, rente-, energieprijs-, en
CO2-emissierechten risico’s (afdekkingsinstrumenten). Toch zijn niet
altijd de vereiste voorwaarden vervuld om de hedge accounting te
kunnen toepassen.

Verder is de Groep eveneens blootgesteld aan liquiditeits- en krediet-
risico’s.

Financiële instrumenten (met inbegrip van afgeleide financiële instru-
menten) worden niet gebruikt voor speculatieve doeleinden.

Het beleid voor de afdekking van valutarisico’s is gebaseerd op de
volgende principes: de financiering van activiteiten in lokale munt,
de systematische afdekking van transactionele valutarisico’s (zie
hieronder) op het moment van de verzending van de facturen
(zekere risico’s) en de opvolging en eventuele afdekking van de bloot-
stellingen in valuta die voortvloeien uit de activiteiten van de Groep

op basis van de verwachte kasstromen. Zie ook Financiële risico’s in
het hoofdstuk over Risicobeheer van dit verslag voor meer informatie
over het beheer van het valutarisico.

De Groep onderneemt transacties uitgedrukt in vreemde valuta.
Hierdoor ontstaat blootstelling aan de wisselkoersfluctuaties. De
blootstelling aan wisselkoersen wordt beheerd binnen goedge-
keurde beleidsparameters door gebruik te maken van termijncon-
tracten en andere afgeleide financiële instrumenten zoals opties.

In 2015 werd het valutarisico van de overname van Cytec gedeeltelijk
afgedekt.

Het valutarisico van de Groep kan opgedeeld worden in twee catego-
rieën: omrekeningrisico en transactierisico.

Het omrekeningsrisico is het risico dat de geconsolideerde jaarre-
kening van de Groep beïnvloedt en dat verbonden is met deelne-
mingen die activiteiten hebben in valuta andere dan de euro (rappor-
teringsvaluta van de Groep). De belangrijkste andere munten zijn de
Amerikaanse dollar, Chinese renminbi, Braziliaanse real en Japanse
yen.

De wisselkoersschommelingen, in het bijzonder die van de Ameri-
kaanse dollar, kunnen invloed hebben op het resultaat. In de loop
van 2016 is de wisselkoers EUR/USD geëvolueerd van 1,0887 begin
januari tot 1,0538 op het einde van december. In de loop van 2015
is de wisselkoers EUR/USD geëvolueerd van 1,2141 begin januari tot
1,0887 op het einde van december. Gedurende 2015 en 2016 heeft
de Solvay-groep het valutarisico van buitenlandse activiteiten niet
afgedekt.

F32.C. Kapitaalmanagement

F32.D. Beheer van financiële risico’s

Valutarisico

Omrekeningrisico
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Het transactierisico is het valutarisico in verband met een specifieke
transactie, zoals de aan- of verkoop door een bedrijf van de Groep in
een andere valuta dan zijn functionele valuta.

Voor zover mogelijk beheert de Groep het transactierisico op vorde-
ringen en leningen centraal en, als dit niet mogelijk is, op lokaal
niveau.

De keuze van de valuta waarin de lening wordt aangegaan hangt
vooral af van de kansen die de diverse geldmarkten bieden. Dit
betekent dat de gekozen valuta niet per se dezelfde is als die van het
land waar de fondsen zullen worden geïnvesteerd. Niettemin worden
de operationele entiteiten doorgaans in de functionele valuta
gefinancierd. Daarbij wordt deze valuta desnoods verkregen door
een valutaswap uitgaande van de valuta die de financiële vennoot-
schap ter beschikking heeft. De kosten van dergelijke valutaswaps
vormen een deel van de financieringskosten. Zo kan de Groep valuta-
risico’s beperken, zowel voor de financiële vennootschap als voor de
eindgebruiker van de fondsen.

In de opkomende landen is het niet altijd mogelijk op de lokale
financiële markten geld te lenen in de valuta van het land, ofwel
omdat deze markten te krap zijn en er geen fondsen beschikbaar
zijn, ofwel omdat de financiële voorwaarden ongunstig zijn. In zo’n
geval moet de Groep ontlenen in een andere valuta. De Groep
overweegt niettemin mogelijkheden om haar schulden te herfinan-
cieren in de lokale valuta van deze opkomende landen.

De Groep gebruikt afgeleide financiële instrumenten om zich af te
dekken tegen geïdentificeerde wisselkoersrisico’s. Deze worden als
afdekkinginstrumenten gedocumenteerd tenzij zij een opgenomen
financieel actief of passief afdekken waarbij in het algemeen geen
kasstroomafdekking gedocumenteerd is.

Eind 2016 heeft de Groep wat betreft haar toekomstige blootstelling
voornamelijk de verwachte omzet (korte positie) afgedekt voor een
nominaal bedrag van US$ 680 miljoen (€ 624 miljoen) en JP¥
15.545 miljoen (€ 132 miljoen) evenals de verkoop van haar belang
van 58,77% in de Thaise dochteronderneming Vinythai PCL van
CHF 297 miljoen (€ 276 miljoen). De meeste kasstroomafdekkingen
die eind december 2016 bestonden, zullen in de komende 12
maanden worden afgewikkeld en gedurende die periode vooral de
winst of verlies beïnvloeden.

Het transactierisico wordt dagelijks beheerd met spottransacties of
termijncontracten. Behalve indien ze gedocumenteerd zijn als afdek-
kingsinstrumenten (zie hiervoor) worden deze termijncontracten
geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden.

Ten opzichte van 2015 is de handelspositie (met name door financie-
ringsbeperkingen) stabiel gebleven.

De volgende tabel geeft een overzicht van de openstaande wisselter-
mijncontracten op het einde van het boekjaar:

Notioneel bedrag(1) Reële waarde activa Reële waarde verplichtingen
In € miljoen 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Aangehouden voor handelsdoeleinden –1 179 –1 174 14 49 –61 –12
Kasstroomafdekkingen –472 –683 11 8 –26 –23
Totaal –1 651 –1 857 25 57 –88 –34

(1) Lange/(korte) positie.

Transactierisico Kasstroomafdekkingen

Aangehouden voor handelsdoeleinden

Nominale nettobedragen(1)
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De winst of verlies en het eigen vermogen van de Groep zijn niet
wezenlijk gevoelig voor schommelingen in wisselkoersen.

Afdekkingsverrichtingen beogen om de schommelingen van de
verwachte brutowinst van de Groep te beperken. Wisselkoersver-
schillen zouden tot veranderingen in de waarde van financiële instru-
menten kunnen leiden en tot omgekeerde veranderingen in toekom-
stige kasstromen uit geplande transacties.

De thesaurieafdeling van de Groep onderneemt acties om het
valutatransactierisico op Groepsniveau te verminderen om de
impact van wisselkoersschommelingen op de winst of verlies te
beperken.

Zie ook Financiële Risico’s in het hoofdstuk over Risicobeheer van dit
verslag voor meer informatie over het beheer van renterisico’s.

Het renterisico wordt beheerd op Groepsniveau.

De Groep is blootgesteld aan renterisico’s omdat entiteiten van de
Groep leningen aangaan met zowel vaste als vlottende rentevoeten.
Het renterisico wordt beheerd op Groepsniveau door middel van
een geschikte mix van leningen met vaste en vlottende rentevoeten.

Blootstelling aan de rentevoeten per valuta:

In € miljoen Op 31 december 2016 Op 31 december 2015

Valuta
Vaste

rentevoet
Vlottende
rentevoet Totaal Vaste rentevoet

Vlottende
rentevoet Totaal

Financiële schulden
EUR –1 857 –1 006 –2 863 –2 539 –1 461 –4 000
USD –2 227 –30 –2 257 –2 170 –74 –2 244
THB –34 –25 –59 –43 –61 –104
BRL –70 –4 –75 –20 –4 –24
CNY –104 –4 –109 –103 0 –103
Andere –14 –49 –63 –22 –23 –45
Totaal –4 307 –1 119 –5 426 –4 897 –1 623 –6 520
Geldmiddelen en kasequivalenten
EUR 180 180 1 083 1 083
USD 476 476 455 455
THB 14 14 99 99
BRL 89 89 74 74
CNY 39 39 40 40
KRW 61 61 22 22
JPY 35 35 21 21
Andere 75 75 236 236
Totaal 969 969 2 030 2 030
Overige vorderingen op financiële instrumenten
EUR 55 55 29 29
Andere 45 45 83 83
Totaal 101 101 111 111
Totaal –4 307 –49 –4 356 –4 897 518 –4 379

Op het einde van 2016 had de Groep voor ongeveer € 4,3 miljard
aan brutoschulden met vaste rente, met voornamelijk:

Renterisico

de uitgegeven obligaties (EMTN) van € 500 miljoen met verval-
datum in 2018 (boekwaarde € 496 miljoen);

senior €-notes voor in totaal € 1.250 miljoen (boekwaarde
€ 1.237 miljoen);

senior US$-notes voor in totaal € 1.600 miljoen (nominale waarde
€ 1.518 miljoen, boekwaarde € 1.511 miljoen); en

senior US$-notes overgenomen bij de verwerving van Cytec van
US$ 732 miljoen (nominale waarde € 695 miljoen, boekwaarde
€ 675 miljoen) voornamelijk drie obligaties die vervallen in 2017,
2023 en 2025.
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De schulden met vlottende rentevoet (€ 1,1 miljard) bestaan uit
€ 1 miljard aan senior notes (boekwaarde € 998 miljoen) die in 2017
vervallen (Euribor plus een marge van 82 basispunten).

Het effect van wijzigingen in de rentevoeten op het einde van 2016 in
vergelijking met 2015 is als volgt:

Gevoeligheid voor een stijging van 100 bp in de
marktrente EUR

Gevoeligheid voor een vermindering van 100 bp in
de marktrente EUR

In € miljoen 2016 2015 2016 2015
Resultaat –10 –15 10 15

De reële waarde van de renteswap voor de MTP HP 50/50 gezamenlijke bedrijfsactiviteit tussen Dow en Solvay in Thailand, in 2012 voor afdek-
kingsdoeleinden afgesloten, (nominaal bedrag € 42 miljoen eind 2016 op 100%) bedroeg - € 1 miljoen (hetzelfde als in 2015), opgenomen onder
nettofinancieringskosten (slechts 50% Solvay aandeel).

Notioneel bedrag Reële waarde activa Reële waarde verplichtingen
In € miljoen 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Kasstroomafdekkingen 21 32 0 0 –1 –1
Totaal 21 32 0 0 –1 –1

De Groep koopt grote hoeveelheden van zijn behoeften in steenkool,
aardgas en elektriciteit in Europa en de Verenigde Staten gebaseerd
op de fluctuerende liquide marktindices. Om de volatiliteit van de
kosten te verminderen, heeft de Groep een beleid ontwikkeld om
variabele prijzen tegen vaste prijzen om te ruilen door middel van
afgeleide financiële instrumenten. De meeste van deze afdekkingsin-
strumenten kunnen gedocumenteerd worden als afdekkingsinstru-
menten voor de onderliggende koopovereenkomsten. Inkopen van
fysieke energie tegen vaste prijzen aangeduid als overeenkomsten
“voor eigen gebruik” (niet afgeleid) vormen een natuurlijke afdekking
en zijn niet opgenomen in deze toelichting. Zo wordt ook de bloot-
stelling van de Groep aan de CO2-prijs gedeeltelijk afgedekt door
termijnaankopen van EUA’s (European Union Allowance) die gedocu-
menteerd kunnen worden als afdekkingsinstrumenten of als
overeenkomsten voor eigen gebruik.

Tenslotte kunnen bepaalde blootstellingen aan gas-elektriciteit en
steenkool-elektriciteit spreads ontstaan uit de productie van elektri-
citeit in Solvay-sites (meestal in warmtekrachteenheden in Europa),
die kunnen afgedekt worden via termijnaankopen en –verkopen en
opties. In dat geval wordt kasstroomafdekking toegepast.

De financiële risico's van energieprijsrisico’s en de CO2-emissierech-
tenprijsrisico wordt centraal beheerd door Energy Services voor alle
entiteiten van de Groep.

Energy Services voert ook handelstransacties uit met betrekking tot
energie en CO2, met een resterende prijsblootstelling van nagenoeg
nul.

De volgende tabel geeft de nominale bedragen en de reële waarden
van de openstaande energie- en CO2-afgeleide financiële instru-
menten op het einde van de verslagperiode weer:

Notioneel bedrag Reële waarde activa Reële waarde verplichtingen
In € miljoen 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Aangehouden voor handelsdoeleinden 672 624 156 76 –158 –75
Kasstroomafdekkingen 110 73 11 6 –8 –16
Totaal 782 697 167 82 –166 –91

Overige marktrisico’s

Energieprijsrisico’s

Energy Services
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Zie ook Financiële Risico’s in het hoofdstuk over Risicobeheer van dit
verslag voor meer informatie over het beheer van het kredietrisico.

Er is geen significante concentratie van kredietrisico’s voor de Groep,
aangezien het risico van de vorderingen verdeeld is over een groot
aantal klanten en markten.

De historische balans van handelsvorderingen, financiële instru-
menten – operationeel, leningen en overige vaste activa ziet er als
volgt uit:

waarvan vorderingen zonder waardeverminderingen

2016
In € miljoen Total

met waarde-
vermindering

niet
vervallen

minder dan
30 dagen
vervallen

30 à 60
dagen

vervallen

60 à 90
dagen

vervallen

meer dan
90 dagen
vervallen

Handelsvorderingen 1 621 61 1 454 82 11 4 9
Financiële instrumenten - Operationeel 188 188
Leningen en andere activa op lange termijn 312 88 222 2
Totaal 2 120 149 1 864 84 11 4 9

waarvan vorderingen zonder waardeverminderingen

2015
In € miljoen Total

met waarde-
vermindering

niet
vervallen

minder dan
30 dagen
vervallen

30 à 60
dagen

vervallen

60 à 90
dagen

vervallen

meer dan
90 dagen
vervallen

Handelsvorderingen 1 615 102 1 389 95 13 2 14
Financiële instrumenten - Operationeel 90 90
Leningen en andere activa op lange termijn 427 35 392 1
Totaal 2 133 137 1 871 95 13 2 14

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afschrijvingen op handelsvorderingen:

In € miljoen 2016 2015
Boekwaarde op 1 januari –75 –76
Verwervingen –14 –14
Gebruik 13 4
Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 11 10
Wisselkoersverschillen –4 4
Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop 12
Andere 5 –3
Boekwaarde op 31 december –53 –75

Zie Financieel risico in het hoofdstuk over Risicobeheer in dit verslag
voor meer informatie over het beheer van het liquiditeitsrisico.

Het liquiditeitsrisico heeft betrekking op de mogelijkheid voor Solvay
om zijn schulden (inclusief uitgegeven notes) te betalen of te
herfinancieren, en zijn activiteiten te financieren.

Dit is mede afhankelijk van de mate waarin het bedrijf in staat is
kasstromen te genereren met zijn activiteiten en niet te veel te
betalen voor overnames.

De Financiële Commissie geeft zijn mening over het juiste beheer
van het liquiditeitsrisico voor de financiering van de Groep op korte,
middellange en lange termijn en de vereisten op het gebied van liqui-
diteitsbeheer.

Kredietrisico

Liquiditeitsrisico
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De Groep beheert het liquiditeitsrisico door adequate reserves,
bankfaciliteiten en reservekredietfaciliteiten aan te houden, door
permanent toezicht op de verwachte en actuele kasstromen, en
door de looptijden van financiële activa en verplichtingen op elkaar af
te stemmen.

De Groep spreidt de looptijden van zijn financieringsbronnen door
de tijd heen, om het bedrag dat elk jaar geherfinancierd moet
worden te beperken.

De volgende tabellen geven een overzicht van de resterende
contractuele looptijden voor de financiële verplichtingen met
contractueel overeengekomen aflossingsperioden.

De tabellen werden opgesteld aan de hand van verdisconteerde
kasstromen van financiële verplichtingen gebaseerd op de vroegste
datum waarop de Groep verplicht kan worden om te betalen.

2016
In € miljoen Totaal binnen het eerste jaar in het tweede jaar in het 3e tot 5e jaar na 5 jaar
Uitstromen van geldmid-
delen in verband met
financiële verplichtingen: 7 521

Overige langlopende
verplichtingen 214 214
Kortlopende financiële
schulden 1 338 1 338
Handelsschulden 1 547 1 547
Te betalen dividenden 139 139
Financiële instrumenten -
Operationeel 195 195
Langlopende financiële
schulden 4 087 521 976 2 590
Totale financiële
schulden (lang- en
kortlopend) 5 426 1 338 521 976 2 590

2015
In € miljoen Totaal binnen het eerste jaar in het tweede jaar in het 3e tot 5e jaar na 5 jaar
Uitstromen van geldmid-
delen in verband met
financiële verplichtingen: 8 640

Overige langlopende
verplichtingen 282 282
Kortlopende financiële
schulden 891 891
Handelsschulden 1 559 1 559
Te betalen dividenden 144 144
Financiële instrumenten -
Operationeel 135 135
Langlopende financiële
schulden 5 628 1 101 1 334 3 193
Totale financiële
schulden (lang- en
kortlopend) 6 520 891 1 101 1 334 3 193

Naast bovengenoemde financieringsbronnen heeft de Groep ook
toegang tot de volgende instrumenten:

een Belgisch Thesauriebewijsprogramma voor een bedrag van
€ 1 miljard, zonder uitstaande instrumenten op het einde
van 2016 vergeleken met € 324 miljoen eind 2015, alsmede een
Amerikaans commercial paper-programma voor een bedrag van
US$ 500 miljoen, waar eind 2015 en eind 2016 geen gebruik van
is gemaakt. Deze twee programma's worden gedekt door verschil-
lende kredietlijnen;

multilaterale kredietlijnen van € 1,5 miljard en van € 550 miljoen
met een looptijd tot respectievelijk 2021 en 2018 alsmede
bilaterale kredietlijnen (~ € 350 miljoen). Hiervan was eind 2016 en
eind 2015 geen gebruik gemaakt.
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De nettoschuld van de Groep is het saldo van de financiële schulden en de overige vorderingen op financiële instrumenten, en de geldmiddelen
en kasequivalenten.

In € miljoen 2016 2015
Financiële schulden 5 426 6 520

Overige vorderingen op financiële instrumenten –101 –111
Geldmiddelen en kasequivalenten –969 –2 030

Nettoschuld 4 356 4 379

De kredietratings voor Solvay van twee ratingbureaus zijn: BBB-/A3 (met stabiel vooruitzicht) door Standard & Poors, en Baa2/P2 (met negatief
vooruitzicht) door Moody’s, na de overname van Cytec.

In € miljoen 2016 2015
Langlopende Kortlopende Totaal Langlopende Kortlopende Totaal

Achtergestelde leningen 0 0 0 500 0 500
Schulden (inclusief obligaties) 3 837 1 087 4 924 4 837 308 5 145
Financiële leaseverplichtingen 50 2 52 51 2 53
Valutaswaps 0 59 59 0 4 4
Andere schulden (met inbegrip van de negatieve banksaldi) 200 190 390 240 578 818
Totaal 4 088 1 338 5 426 5 629 891 6 520

De brutoschuld daalde van € 6.520 miljoen eind 2015 naar
€ 5.426 miljoen eind 2016 na terugbetaling van de lening bij de EIB
van € 300 miljoen en de hybride obligatie van € 500 miljoen (eerste
terugbetaling op 2 juni 2016); eind 2016 waren er geen uitstaande
thesauriebewijzen (vergeleken met € 324 miljoen eind 2015).

Momenteel bestaat het kortlopende deel van de schulden vooral uit
€ 1 miljard aan schuldbewijzen met vlottende rentevoet in december
2015 uitgegeven door Solvay nv en US$ 82 miljoen aan senior notes
uitgegeven door Cytec Industries, die respectievelijk in december en
juli 2017 zullen worden terugbetaald.

2016 2015

In € miljoen
(behalve waar anders
vermeld)

Nominaal
bedrag Coupon

Einde
looptijd

Door
zekerheid

gedekt

Bedrag
aan

geamorti-
seerde

kostprijs
Reële

waarde

Bedrag aan
geamorti-

seerde
kostprijs

Reële
waarde

Europese Investeringsbank 300 3,90% 2016 No 0 0 300 312

Diep achtergestelde € schuld 500(1) 6,375%
2016 (first

call) No 0 0 500 507
Obligaties met variabele
rentevoet € 1 000

Euribor
3m+82 bps 2017 No 998 1 005 995 1 004

Senior obligatie US$ Cytec
Industries Inc (82.2 mUS$) 78 8,95% 2017 No 81 80 82 82
€ EMTN obligaties 500 4,625% 2018 No 496 535 493 551
Senior obligatie US$
(144A;US$ 800 m) 759 3,40% 2020 No 756 774 731 730
Senior obligatie € 750 1,625% 2022 No 742 786 741 751
Senior obligatie US$ Cytec
Industries Inc (400 mUS$) 380 3,5% 2023 No 362 369 347 347
Senior obligatie US$ Cytec
Industries Inc (250 mUS$) 237 3,95% 2025 No 233 232 224 224
Senior obligatie US$
(144A;US$ 800 m) 759 4,45% 2025 No 755 785 730 730
Senior obligatie € 500 2,75% 2027 No 495 559 494 505
Totaal 4 916 5 126 5 637 5 743

(1) Solvay heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze obligatie terug te kopen, die op 2 juni 2016 a pari was terugbetaald.

TOELICHTING F33
Nettoschuld

Financiële schulden

Belangrijkste leningen en kredietlijnen
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De Groep is ten aanzien van de hierboven vermelde financiële
schulden niet in gebreke gebleven. Er zijn geen financiële conve-
nanten bij Solvay nv en de holdingmaatschappijen van de Groep.

De totale beschikbare geldmiddelen, d.i. het totaal van de “Overige
vorderingen op financiële instrumenten” en de “Geldmiddelen en
kasequivalenten”, bedroegen eind 2016 € 1.070 miljoen tegen
€ 2.141 miljoen eind 2015.

Geldmiddelen in 2015 omvatten ook de extra financiering die in
december 2015 was uitgegeven voor de vervroegde herfinanciering
van bestaande financiële schulden op lange en korte termijn met
vervaldatum in 2016 (resulterend in een stijging van geldmiddelen en
kasequivalenten met ongeveer € 900 miljoen) alsmede de geldmid-
delen van Cytec (€ 198 miljoen).

Zoals aangegeven heeft Solvay een deel van de beschikbare
middelen gebruikt om de lening van de EIB van € 300 miljoen in
januari 2016 terug te betalen en de hybride obligatie van
€ 500 miljoen in juni 2016, alsmede de thesauriebewijzen van
€ 324 miljoen die eind 2015 uitstonden.

In € miljoen 2016 2015
Valutaswaps 12 49
Andere verhandelbare effecten op meer dan 3 maanden 32 21
Overige vlottende financiële activa 57 41
Overige vorderingen op financiële instrumenten 101 111

De "Overige vorderingen op financiële instrumenten" bedroegen eind 2016 € 101 miljoen tegenover € 111 miljoen eind 2015. Deze bestaan uit
valutaswaps, overige verhandelbare effecten > 3 maanden (Chinese bankwissels) en overige vlottende financiële activa (voornamelijk margestor-
tingen van Solvay Energy Services).

In € miljoen 2016 2015
Geldmiddelen 773 1 214
Termijndeposito's 195 815
Andere 2 0
Geldmiddelen en kasequivalenten 969 2 030

Door de aard van geldmiddelen en kasequivalenten is hun boekwaarde gelijk, of zo goed als gelijk aan hun reële waarde.

Overige vorderingen op financiële instrumenten en geldmid-
delen en kasequivalenten

Overige vorderingen op financiële instrumenten

Geldmiddelen en kasequivalenten
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In € miljoen 2016 2015
Schulden betreffende salarissen en voordelen 378 322
BTW en andere belastingen 151 136
Sociale zekerheid 67 87
Operationele financiele instrumenten 195 135
Fusie en overname verplichtingen 124 129
Verzekeringspremies 12 11
Klanten voorschotten 29 23
Overige 130 179
Overige verplichtingen op korte termijn 1 086 1 022

Solvay heeft verscheidene aandelenoptieplannen opgezet,
waaronder in eigen-vermogensinstrumenten en in contanten
afgewikkelde, op aandelen gebaseerde plannen.

Bij de in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde plannen
ontvangt de Groep diensten in ruil voor de eigen-vermogensinstru-
menten (met name door de uitgifte van aandelenopties). De reële
waarde van de diensten geleverd door medewerkers in ruil voor de
toekenning van de eigen-vermogensinstrumenten vertegenwoordigt
een kost. Deze kost wordt opgenomen op een lineaire basis in de
geconsolideerde winst-en-verliesrekening over de verwervingspe-
riode (vesting period) die betrekking heeft op deze eigen-vermogens-
instrumenten ten opzichte van een overeenstemmende aanpassing
in het eigen vermogen. De reële waarde van de geleverde diensten
worden bepaald op basis van de reële waarde van de eigen-vermo-
gensinstrumenten op toekenningsdatum. Deze wordt vervolgens
niet geherwaardeerd. Op elke verslagdatum schat de Groep
opnieuw het aantal aandelenopties dat waarschijnlijk zal worden
verworven. De impact van de herziene schattingen wordt
opgenomen als winst of verlies met een daarmee overeenstem-
mende aanpassing in het eigen vermogen.

Bij de in contanten afgewikkelde plannen ontvangt de Groep
diensten in ruil voor de verplichting om aan de medewerkers voor
deze diensten een geldbedrag over te maken op basis van de prijs
(of waarde) van de eigen-vermogensinstrumenten (inclusief
aandelen of aandelenopties) van de Groep. De reële waarde van de
diensten geleverd door medewerkers in ruil voor de toekenning van
de op aandelen gebaseerde betalingen vertegenwoordigt een kost.
Deze kost wordt opgenomen op een lineaire basis in de geconsoli-
deerde winst-en-verliesrekening over de verwervingsperiode (vesting
period) die betrekking heeft op deze op aandelen gebaseerde

betalingen ten opzichte van een overeenstemmende aanpassing in
de passiva. Op elke verslagdatum schat de Groep opnieuw het
aantal opties dat waarschijnlijk zal worden verworven. De invloed van
de herziene schattingen wordt opgenomen in de winst-en-verlies-
rekening. De Groep waardeert de verworven diensten en de
aangegane verplichting tegen de reële waarde van de verplichting.
Tot de verplichting afgewikkeld is, herwaardeert de Groep de reële
waarde van de verplichting op het einde van elke verslagperiode en
op de afwikkelingsdatum, waarbij eventuele wijzigingen in de reële
waarde opgenomen worden als winst of verlies van de periode.

Zoals elk jaar sinds 1999 heeft de Raad van Bestuur in 2016 het
aandelenoptieplan hernieuwd dat aan het uitvoerend management
(ongeveer 70 personen) wordt aangeboden om hen nauwer te
betrekken bij de ontwikkeling van de Groep op lange termijn. Dit plan
is een op aandelen gebaseerd plan dat in eigen-vermogensinstru-
menten wordt afgewikkeld. De meeste managers hebben in 2016
ingeschreven op de aangeboden opties met een aangepaste uitoe-
fenkoers van € 75,98, de gemiddelde beurskoers van het Solvay-
aandeel gedurende de 30 dagen die aan het aanbod voorafgingen.
De verwervingsperiode van de rechten duurt 3 jaar en wordt gevolgd
door een uitoefenperiode van 5 jaar, waarna elke niet-uitgeoefende
optie vervalt. De afrekening gebeurt in de vorm van aandelen.

Om de verwaterende invloed van de kapitaalverhoging te compen-
seren werden in 2015 voor elk plan de referentieprijs op de
spotmarkt, de uitoefenprijs en het aantal opties aangepast (op basis
van de Euronext-ratio van 0,93984). Dat is weergegeven in de onder-
staande tabellen en had geen invloed op de winst-en-verliesrekening
van de Groep.

Eind december 2016 bezat de Groep 2.650.810 eigen aandelen, die
werden afgetrokken van het geconsolideerde eigen vermogen. Eind
2015 bezat de Groep 2.105.905 eigen aandelen. Eigen aandelen zijn
bedoeld om de aandelenopties aangeboden aan het management
van de Groep te dekken.

TOELICHTING F34
Overige verplichtingen (vlottend)

TOELICHTING F35
Op aandelen gebaseerde betalingen

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Stock Option Plan, aandelenoptieplan
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Aandelenopties 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Aantal toegekende en
uistaande aandelen-
opties op
31 december 2015 349 108 380 151 427 943 823 488 152 739 141 939 151 686 69 757 88 771 95 761 71 927
Toegekende aande-
lenopties 759 023
Verlies van rechten
en vervallen opties –2 491 –11 192 –1 000 –1 500 –1 064 –2 660
Uitgeoefende opties
op aandelen –70 971 –12 254 –6 925 –16 290 –69 757 –3 405
Aantal aandelen-
opties op
31 december 2016 759 023 346 617 380 151 427 943 741 325 139 485 133 514 134 332 0 86 111 95 761 68 522
Uitoefenbare op
aandelenopties op
31 december 2016 0 0 0 0 741 325 139 485 133 514 134 332 0 86 111 95 761 68 522
Uitoefenprijs (in €) 75,98 114,51 101,14 104,33 83,37 61,76 71,89 67,99 55,27 90,97 102,53 91,45
Reële waarde van de
opties op de waarde-
ringsdatum (in €) 17,07 24,52 22,79 20,04 21,17 12,73 14,64 18,66 14,05 17,56 19,92 10,77

2016 2015
Aantal aandelen-

opties
Gewogen gemid-

delde uitoefenprijs Aantal aandelenopties
Gewogen gemiddelde

uitoefenprijs
Op 1 januari 2 753 270 96,45 2 889 689 89,65
Toegekend gedurende het jaar 759 023 75,98 493 894 106,54
Verlies van rechten en vervallen opties gedurende
het jaar –19 907 85,51 –66 273 94,52
Uitgeoefend gedurende het jaar –179 602 69,30 –564 040 70,65
Op 31 december 3 312 784 93,30 2 753 270 96,45
Uitoefenbaar op 31 december 1 399 050 772 580

De aandelenopties leidden in 2016 tot € 10 miljoen aan lasten,
berekend door derden aan de hand van het Black-Scholes-model,
die werden opgenomen in de winst-en-verliesrekening onder
commerciële en administratieve kosten.

De waarde van de optie is gebaseerd op:

de koers van het onderliggend actief (aandeel Solvay): € 80,75 op
24 februari 2016;

de resterende looptijd van de optie: uitoefenbaar vanaf 1 januari
2020 tot 24 februari 2024, rekening houdend met het feit dat een
aantal daarvan voor het einde van de looptijd zullen worden uitge-
oefend.

de uitoefenprijs van de optie: € 75,98;

de risicovrije rente: 0,27% (gemiddeld);

de volatiliteit van het onderliggend rendement, gebaseerd op de
optieprijs: 30,90%;

een dividendrendement van 2,5%.
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Gewogen gemiddelde resterende contractuele looptijd:

In jaren 2016 2015
Aandelenoptieplan 2005 2,0 3,0
Aandelenoptieplan 2006 3,0 4,0
Aandelenoptieplan 2007 4,0 5,0
Aandelenoptieplan 2008 0,0 1,0
Aandelenoptieplan 2009 0,9 1,9
Aandelenoptieplan 2010 2,0 3,0
Aandelenoptieplan 2011 3,0 4,0
Aandelenoptieplan 2012 3,1 4,1
Aandelenoptieplan 2013 4,2 5,2
Aandelenoptieplan 2014 5,2 6,2
Aandelenoptieplan 2015 6,2 7,2
Aandelenoptieplan 2016 7,2

Sinds 2013 heeft de Raad van Bestuur een jaarlijkse Performance
Share Units-regeling vernieuwd, die aan het uitvoerend management
aangeboden wordt om hen nauwer te betrekken bij de ontwikkeling
van de Groep, en die een onderdeel vormt van het beleid inzake
langetermijnbeloning. Alle betrokken managers hebben in 2016
ingeschreven op de aangeboden PSU’s met een aangepaste toeken-
ningsprijs van € 77,91. De Performance Share Units-regeling is een

in contanten afgewikkeld, op aandelen gebaseerd plan waarbij de
begunstigden een uitkering ontvangen in contanten op basis van de
koers van het Solvay-aandeel en bepaalde prestatievoorwaarden.

Bij elk plan is er een verwervingsperiode van 3 jaar, waarna er een
afwikkeling in contanten geschiedt indien er aan de uitbetalingsvoor-
waarden voldaan is.

Performance share units Plan 2016 Plan 2015
Aantal PSU's 348 990 184 352
Datum van toekenning 24.02.2016 25.03.2015
Datum van verwerving 01.01.2019 01.01.2018
Wachtperiode 31.03.2016 tot 31.12.2018 31.03.2015 tot 31.12.2017

50% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van
de jaarlijkse procentuele onderliggende EBITDA groei

over 3 jaar (2016, 2017, 2018)

50% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van
de jaarlijkse procentuele onderliggende EBITDA groei

over 3 jaar (2015, 2016, 2017)

Prestatievoorwaarden

50% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van
de jaarlijkse procentuele variatie van de CFROI over 3

jaar (2016, 2017, 2018)

50% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van
de jaarlijkse procentuele variatie van de CFROI over 3

jaar (2015, 2016, 2017)
Bekrachtiging van de prestatievoor-
waarden Door de Raad van Bestuur Door de Raad van Bestuur

In 2016 bedraagt de impact op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening van de PSU’s € 32 miljoen, tegenover € 18 miljoen in 2015.

In € miljoen 2016 2015
Verbintenissen voor het verwerven van materiële vaste en immateriële activa 70 104

Performance Share Units (PSU)-regeling

Overige toelichtingen

TOELICHTING F36
Verbintenissen voor het verwerven van materiële vaste en immateriële activa
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Voorwaardelijke verplichtingen worden niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, tenzij ze voortvloeien uit een bedrijfscombinatie.
Ze worden beschreven in de toelichting, behalve indien de kans op een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen zeer
onwaarschijnlijk is.

In € miljoen 2016 2015
Verplichtingen en verbintenissen van derden gegarandeerd door de Onderneming 792 881
Voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot leefmilieu 307 313
Geschillen en andere belangrijke verbintenissen 16 27

De verplichtingen en verbintenissen van derden gegarandeerd door
de Onderneming betreffen voornamelijk garanties gegeven in het
kader van:

In het kader van de jaarlijkse herziening van de voorwaardelijke
verplichtingen werden voorwaardelijke verplichtingen met betrekking
tot het milieu geïdentificeerd van € 307 miljoen eind december 2016
(€ 313 miljoen eind december 2015).

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Aandeelhoudersverga-
dering een brutodividend voorstellen van € 3,45 per aandeel.

Rekening houdend met het interim-dividend van € 1,32 per aandeel
dat in januari 2017 uitgekeerd werd, bedragen de dividenden
voorgesteld voor uitkering, maar nog niet opgenomen als uitkering
aan aandeelhouders € 226 miljoen.

De geassocieerde deelnemingen en joint ventures die niet geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop/beëindigde bedrijfsactiviteiten
worden geconsolideerd volgens de equity-methode.

2016 2015

In € miljoen

Geasso-
cieerde
deelne-
mingen Joint ventures Totaal

Geassocieerde
deelnemingen Joint ventures Totaal

Investeringen in geassocieerde deelne-
mingen en joint ventures 24 473 497 41 357 398
Winst uit geassocieerde deelnemingen en
joint ventures 2 83 85 2 19 21

De tabellen hieronder geven een overzicht van de balans en de winst- en verliesrekening van de materiële geassocieerde deelnemingen en joint
ventures alsof de proportionele consolidatie methode werd toegepast.

TOELICHTING F37
Voorwaardelijke verplichtingen

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

RusVinyl, de joint venture met SIBUR voor de bouw en het beheer
van een pvc-vestiging in Rusland. Er werd een hoofdelijke garantie
van € 152 miljoen eind 2016 (€ 292 miljoen eind 2015) verstrekt
door SolVin/Solvay en Sibur ten behoeve van de crediteuren, wat
voor elke partij overeenkomt met 50% van de hoofdsom voor de
projectfinanciering van RusVinyl plus interesten en kosten;

BTW-betaling (€ 295 miljoen eind 2016, € 318 miljoen eind 2015).

TOELICHTING F38
Dividend voorgesteld voor uitkering

TOELICHTING F39
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
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In € miljoen 2016 2015
Balans
Vaste activa 25 67
Vlottende activa 37 35

Geldmiddelen en kasequivalenten 6 8
Langlopende verplichtingen 8 22

Langlopende financiële schulden 5 18
Kortlopende verplichtingen 31 39

Kortlopende financiële schulden 6 16
Investeringen in geassocieerde deelnemingen 24 41
Winst- en verliesrekening
Omzet 93 90
Afschrijvingen –2 –4
Lasten van schulden 0 –1
Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen 0 0
Winstbelastingen –1 –1
Winst / verlies (-) van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 3 2
Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0
Winst / verlies (-) van het jaar 3 2
Andere elementen van het totaalresultaat 0 –2
Totaalresultaat 3 0
Ontvangen dividenden 2 2

2016

In € miljoen RusVinyl OOO
Peroxidos do

Brasil Ltda

Solvay & CPC
Barium

Strontium

Shandong
Huatai

Interox
Chemical Co.

Ltd

Hindustan
Gum &

Chemicals Ltd Andere
Belang 50% 69,40% 75% 50% 50%

Operationele segment
Functional
Polymers

Performance
Chemicals

Advanced
Materials

Performance
Chemicals

Advanced
Formulations

Balans
Vaste activa 476 38 12 10 8 17
Vlottende activa 42 61 39 2 157 44

Geldmiddelen en kasequivalenten 11 36 5 0 147 8
Langlopende verplichtingen 252 7 12 – 1 11

Financiële schulden op lange termijn 224 4 0 0 0 10
Kortlopende verplichtingen 71 27 13 3 11 27

Financiële schulden op korte termijn 47 8 0 0 0 15
Deelnemingen in joint ventures 197 66 26 9 153 23
Winst- en verliesrekening
Omzet 153 70 68 11 20 51
Afschrijvingen –22 –3 –1 –1 –1 –1
Terugneming van waardevermindering 19
Lasten van schulden –23 0 0 0 0 –1
Renteopbrengsten uit leningen en termijn-
beleggingen 0 3 0 0 9 1
Winstbelastingen –12 –9 –2 0 –3 –1
Winst / verlies (-) van het jaar uit voort-
gezette bedrijfsactiviteiten 49 19 8 0 7 1
Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0 0
Winst / verlies (-) van het jaar 49 19 8 0 7 1
Andere elementen van het totaalresultaat 36 13 –2 0 1 4
Totaalresultaat 85 32 6 0 8 5
Ontvangen dividenden 0 11 6 1 1 1

Geassocieerde deelnemingen

Joint ventures

JAARREKENING

212
SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016



Andere elementen van het totaalresultaat bestaan voornamelijk uit wisselkoersenverschillen.

2015

In € miljoen RusVinyl OOO
Peroxidos do

Brasil Ltda

Solvay & CPC
Barium

Strontium

Shandong
Huatai Interox

Chemical Co.
Ltd

Hindustan
Gum &

Chemicals Ltd Andere
Belang 50% 69,40% 75% 50% 50%

Operationele segment
Functional
Polymers

Performance
Chemicals

Advanced
Materials

Performance
Chemicals

Advanced
Formulations

Balans
Vaste activa 406 32 12 11 9 6
Vlottende activa 31 40 37 3 146 20

Geldmiddelen en kasequivalenten 7 21 6 1 135 3
Langlopende verplichtingen 275 6 10 1 1 1

Financiële schulden op lange termijn 256 3 0 1 0 0
Kortlopende verplichtingen 51 19 13 3 9 8

Financiële schulden op korte termijn 35 5 1 0 0 1
Deelnemingen in joint ventures 112 47 26 10 145 17
Winst- en verliesrekening
Omzet 114 69 68 11 48 56
Afschrijvingen –24 –3 –1 –1 –1 –1
Terugneming van waardevermindering 19
Lasten van schulden –28 –1 0 0 0 0
Renteopbrengsten uit leningen en termijn-
beleggingen 0 2 0 0 7 0
Winstbelastingen 10 –7 –1 0 –3 0
Winst / verlies (-) van het jaar uit voort-
gezette bedrijfsactiviteiten –16 16 7 3 8 1
Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten 0 0 0 0 0 0
Winst / verlies (-) van het jaar –16 16 7 3 8 1
Andere elementen van het totaalresultaat –9 –9 –1 0 7 –8
Totaalresultaat –25 6 6 4 15 –7
Ontvangen dividenden 0 7 3 0 2 0

Andere elementen van het totaalresultaat bestaan voornamelijk uit wisselkoersenverschillen.

De lijst van gezamenlijke bedrijfsactiviteiten is beschikbaar onder
toelichting F44 Lijst van geconsolideerde entiteiten.

TOELICHTING F40
Gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

Activiteiten/belangen van Soda Ash & Derivatives in Devnya
(Bulgarije), voor 75% in het bezit van Solvay en bestaande uit de
volgende juridische entiteiten:

Deven AD;–
Solvay Sodi AD; en–
Solvay Sisecam Holding AG.–

Activiteiten/belangen van Hydrogen Peroxide Propylene Oxide
(HPPO) in Zandvliet (België), Map Ta Put (Thailand) en de HPPO-
installatie die gebouwd wordt in het koninkrijk Saoedi-Arabië, allen
voor 50% in het bezit van Solvay en bestaande uit de volgende
juridische entiteiten:

BASF Interox H2O2 Production NV;–
MTP HPJV C.V.;–
MTP HPJV Management B.V.;–
MTP HPJV (Thailand) Ltd.; en–
Saudi Hydrogen Peroxide Co.–

Activiteiten/belangen van Polyamides in Butachimie (Frankrijk),
voor 50% in het bezit van Solvay.

Activiteiten/belangen van Acetow in Warmeverbundkraftwerk
Freiburg (Duitsland), voor 49,9% in het bezit van Solvay, inclusief
beëindigde bedrijfsactiviteiten van Acetow.
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De volgende dochterondernemingen die geen deel uitmaken van degene die geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop, hebben belang-
rijke minderheidsbelangen.

De hierna vermelde bedragen zijn volledig geconsolideerd en zijn vóór eliminatie van intragroepsverrichtingen.

2016
In € miljoen Zhejiang Lansol Solvay Special Chem Japan Solvay Soda Ash
Eigendomsbelang aangehouden door
minderheidsbelangen 45% 33% 20%
Balans
Vaste activa 22 20 349
Vlottende activa 15 29 83
Langlopende verplichtingen 0 1 13
Kortlopende verplichtingen 9 11 25
Winst- en verliesrekening
Omzet 35 74 357
Winst / verlies (-) van het jaar 4 9 174
Andere elementen van het totaalresultaat –1 1 –5
Totaalresultaat 3 10 169
Dividenden betaald aan minderheidsbe-
langen 0 2 36
Deel van de minderheidbelang in de winst
/verlies (-) van het jaar 2 3 35
Gecumuleerde minderheidsbelangen 12 12 68

2015

In € miljoen Zhejiang Lansol Vinythai
Solvay Special Chem

Japan
Solvay Biomas Energy

LLC Solvay Soda Ash
Eigendomsbelang aange-
houden door minderheidsbe-
langen 45% 41% 33% 35% 20%
Balans
Vaste activa 24 244 19 10 337
Vlottende activa 15 145 30 7 34
Langlopende verplichtingen 0 47 1 0 14
Kortlopende verplichtingen 15 43 15 4 16
Winst- en verliesrekening
Omzet 32 404 83 11 350
Winst / verlies (-) van het jaar 0 24 8 –12 176
Andere elementen van het
totaalresultaat 1 –18 3 0 –15
Totaalresultaat 1 6 11 –12 162
Dividenden betaald aan
minderheidsbelangen 0 1 3 0 34
Deel van de minderheid-
belang in de winst /verlies (-)
van het jaar 0 10 3 –4 35
Gecumuleerde minderheids-
belangen 11 123 11 5 67

TOELICHTING F41
Minderheidsbelangen (voortgezette bedrijfsactiviteiten)
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Saldo’s en transacties tussen Solvay nv en haar dochterondernemingen, die verbonden partijen zijn van Solvay nv, werden geëlimineerd in de
consolidatie en ze worden bijgevolg niet opgenomen in deze toelichting. Transacties tussen de Groep en andere verbonden partijen worden
hieronder toegelicht.

Verkoop van goederen Aankoop van goederen
In € miljoen 2016 2015 2016 2015
Geassocieerde deelnemingen 7 16 4 8
Joint ventures 71 164 46 78
Overige verbonden partijen 21 27 67 77
Totaal 99 207 117 163

Bedragen verschuldigd door verbonden partijen Bedragen verschuldigd aan verbonden partijen
In € miljoen 2016 2015 2016 2016
Geassocieerde deelnemingen 2 0 3 0
Joint ventures 3 36 2 21
Overige verbonden partijen 19 8 17 7
Totaal 25 44 21 28

In € miljoen 2016 2015
Leningen aan geassocieerde deelnemingen 0 2
Leningen aan joint ventures 0 2
Leningen aan overige verbonden partijen 5 1
Totaal 5 4

Managers op sleutelposities zijn alle leden de Raad van Bestuur en
van het Uitvoerend Comité.

Verschuldigde bedragen met betrekking tot het jaar (vergoedingen)
en bestaande verplichtingen op het einde van het jaar:

In € miljoen 2016 2015
Salarissen, rechtstreekse sociale voordelen en personeelsbeloningen op korte termijn 3 2
Personeelsbeloningen op lange termijn 11 10
Verplichting van op aandelen gebaseerde plannen afgewikkeld in geldmiddelen 5 4
Totaal 18 16

Kosten van het jaar:

In € miljoen 2016 2015
Salarissen, rechtstreekse sociale voordelen en personeelsbeloningen op korte termijn 8 9
Personeelsbeloningen op lange termijn 1 1
Lasten van op aandelen gebaseerde plannen 5 3
Totaal 14 12

Exclusief sociale lasten er belastingen ten laste van de werkgever

TOELICHTING F42
Verbonden partijen

Aan - en verkooptransacties

Leningen aan verbonden partijen

Vergoedingen aan managers op sleutelposities

JAARREKENING

SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016
215



Gebeurtenissen na de verslagperiode die wijzen op bepaalde
omstandigheden die al bestonden aan het einde van de verslag-
periode ('adjusting events') worden verwerkt in de geconsolideerde
jaarrekening. Gebeurtenissen die wijzen op omstandigheden die zijn
ontstaan na de verslagperiode ('non-adjusting events') worden alleen
vermeld in de toelichtingen als zij materieel zijn.

Op 22 februari 2017 rondde Solvay de verkoop af van zijn 58,77%
aandeel in zijn Thaise dochteronderneming Vinythai PCL aan het
Japanse bedrijf AGC Asahi Glass (AGC), gebaseerd op een totale
ondernemingswaarde van 16,5 miljard Trai Bath ( € 435 miljoen).

De Groep bestaat uit Solvay nv en een totaal van 404 deelnemingen.

Van de 404 deelnemingen zijn er 218 volledig geconsolideerd, 10
proportioneel geconsolideerd en 20 geconsolideerd via de equity-
methode. De overige 201 ondernemingen voldoen niet aan de
omvangcriteria.

Land Vennootschap Commentaar
BELGIË Advanced Biochemical Europe, Bruxelles oprichting

EECO Holding SA, Bruxelles oprichting
EGYPT Solvay Alexandria Trading LLC., Alexandria voldoet aan consolidatiecriteria
FRANKRIJK Cogénération Belle Etoile SAS, Paris oprichting

Cogénération Tavaux SAS, Paris voldoet aan consolidatiecriteria
ITALIË Cogeneration Spinetta S.p.a., Bollate oprichting
VERENIGDE STATEN CEM Defense Materials LLC, Tempe AZ oprichting

Land Vennootschap Commentaar
ARGENTINIË Solvay Indupa S.A.I.C., Bahia Blanca Verkocht aan Unipar Carbocloro S.A.

Solalban Energia S.A., Bahia Blanca Verkocht aan Unipar Carbocloro S.A.
AUSTRALIË Solvay Chemicals Pty Ltd , Sydney Fusie met Solvay Interox Pty
BELGIË Financière Solvay S.A., Bruxelles Fusie met Solvay Participations Belgique S.A.
BRAZILIË Solvay Indupa do Brasil S.A., Sao Paulo Verkocht aan Unipar Carbocloro S.A.

Rhodia Energy Brasil Ltda, Paulinia Sao Francisco Fusie met Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda
CHINA Solvay High Performance Materials R&D (Shanghai) Co., Ltd. , Shanghai Geliquideerd
FRANKRIJK Rhodia Finance S.A.S. , Courbevoie Fusie met Rhodia SA
DUITSLAND Solvay Organics GmbH, Hannover Fusie met Solvay GmbH

Girindus AG, Hannover Geliquideerd
EPIC Technologies GmbH, Schotten Fusie met Solvay Specialty Polymers Germany GmbH

ITALIË Solvay Chimica Bussi S.p.A., Rosignano Verkocht aan Caffaro Industries SpA
Solvay Bario e Derivati S.p.A., Massa Fusie met Solvay Chimica Italia S.p.A.

IRELAND C.I.I. Luxembourg Sarl - Irish Branch, Dublin Fusie met C.I.I. Luxembourg Sarl
RUSLAND Soligran ZAO, Moscow Aptekars Verkocht aan Nickoplast

Poligran OAO, Tver Verkocht aan Nickoplast
NAMIBIË Okorusu Holdings (Pty) Ltd, Windhoek Geliquideerd

Okorusu Fluorspar (Pty) Ltd, Otjiwarongo Geliquideerd
SINGAPORE Solvay Singapore Pte Ltd, Singapore Geliquideerd
SPANJE Solvay Ibérica S.L., Barcelona Fusie met Solvay Quimica S.L.
VERENIGDE STATEN Girindus America Inc., Cincinnati, OH Geliquideerd

D'Aircraft Products Inc., California Fusie met Cytec Engineered Materials Inc
Cytec Plastics LLC, New Jersey Fusie met Cytec Industries Inc
Cytec Acrylic Fibers Inc., New Jersey Fusie met Cytec Industries Inc
BTH Quitman Hickory LLC, Quitman, Mississippi Verkocht aan New Biomass Holding LLC
Alcolac Inc., Cranbury Geliquideerd

TOELICHTING F43
Gebeurtenissen na de verslagperiode

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

TOELICHTING F44
Lijst van geconsolideerde entiteiten

Lijst van entiteiten die tot de Groep toetraden of die de Groep verlieten

Entiteiten die tot de Groep toetraden

Entiteiten die de Groep verlieten
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Deelnemingspercentage

Het percentage stemrechten ligt heel dicht bij het deelnemingspercentage.

ARGENTINIË
Solvay Argentina SA, Buenos Aires 100
Solvay Quimica SA, Buenos Aires 100
AUSTRALIË
Cytec Asia Pacific Holdings Pty Ltd, Baulkham Hills 100
Cytec Australia Holdings Pty Ltd, Baulkham Hills 100
Solvay Interox Pty Ltd, Banksmeadow 100
OOSTENRIJK
Solvay Österreich GmbH, Wien 100
BELGIË
Advanced Biochemical Europe, Bruxelles 58.8
Carrières les Petons S.P.R.L., Walcourt 100
Cytec Belgium bvba, Diegem 100
Solvay Chemicals International S.A., Brussels 100
Solvay Chimie S.A., Brussels 100
Solvay Coordination Internationale des Crédits Commerciaux S.A., Brussels 100
Solvay Energy S.A., Brussels 100
Solvay Participations Belgique S.A., Brussels 100
Solvay Pharmaceuticals S.A. - Management Services, Brussels 100
Solvay Specialty Polymers Belgium SA / NV 100
Solvay Stock Option Management S.P.R.L., Brussels 100
BRAZILIË
Cogeracao de Energia Electricica Paraiso SA, Brotas 100
Cytec Comercio de Materiais Compostos E Produtos Quimicos do Brasil Ltda, Sao Paulo 100
Rhodia Brazil Ltda, Sao Paolo 100
Rhodia Poliamida Brasil Ltda , Sao Paolo 100
Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda, Sao Paolo 100
Rhopart-Participacoes Servidos e Comercio Ltda, Sao Paolo 100
BULGARIJE
Solvay Bulgaria EAD, Devnya 100
CANADA
Cytec Canada Inc, Niagara Falls Welland 100
Solvay Canada Inc, Toronto 100
CAYMANEILANDEN
Blair International Insurance (Cayman) Ltd, Georgetown 100
CHINA
Baotou Solvay Rare Earths Company Ltd, Baotou 55
Beijing Rhodia Eastern Chemical Co., Ltd , Beijing 60
Cytec Industries Co. Ltd, Shanghai 100
Cytec Engineered Materials Co. Ltd, Shanghai 100
Liyang Solvay Rare Earth New Material Co., Ltd, Liyang City 96.3
Rhodia Hong Kong Ltd , Hong Kong 100
Solvay (Beijing) Energy Technology Co., Ltd , Beijing 100
Solvay (Shanghai) Engineering Plastics Co., Ltd 100
Solvay (Shanghai) International Trading Co., Ltd, Shanghai 100
Solvay (Shanghai) Ltd, Shanghai 100
Solvay (Zhangjiagang) Specialty Chemicals Co. Ltd, Suzhou 100
Solvay (Zhenjiang) Chemicals Co., Ltd, Zhenjiang New area 100
Solvay Biochemical (Taixing) Co. Ltd, Shanghai 58.7
Solvay Chemicals (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai 100
Solvay China Co., Ltd , Shanghai 100
Solvay Fine Chemical Additives (Qingdao) Co., Ltd, Qingdao 100
Solvay Hengchang (Zhangjiagang) Specialty Chemical Co., Ltd, Zhangjiagang City 70
Solvay Silica Qingdao Co., Ltd , Qingdao 100

Lijst van dochterondernemingen
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Solvay Speciality Polymers (Changshu) Co. Ltd, Changshu 100
Suzhou Interox Sem Co. Ltd, Suzhou 100
Zhejiang Lansol Fluorchem Co., Ltd, Zhejiang 55
Zhuhai Solvay Specialty Chemicals Co Ltd, Zhuhai City 100
CHILI
Cytec Chile Ltda, Santiago 100
EGYPTE
Solvay Alexandria Sodium Carbonate Co, Alexandria 100
Solvay Alexandria Trading LLC., Alexandria 100
FINLAND
Solvay Chemicals Finland Oy, Voikkaa 100
FRANKRIJK
Cogénération Chalampe S.A.S., Puteaux 100
Cogénération Tavaux SAS, Paris 33.3
Cytec Process Materials Sarl, Toulouse 100
RHOD V S.N.C. , Courbevoie 100
RHOD W S.N.C. , Courbevoie 100
Rhodia Chimie S.A.S. , Aubervilliers 100
Rhodia Energy GHG S.A.S. , Puteaux 100
Rhodia Laboratoire du Futur S.A.S. , Pessac 100
Rhodia Operations S.A.S. , Aubervilliers 100
Rhodia Participations S.N.C. , Courbevoie 100
Rhodia S.A. , Courbevoie 100
Rhodianyl S.A.S. , Saint-Fons 100
Solvay - Opérations - France S.A.S., Paris 100
Solvay - Fluorés - France S.A.S., Paris 100
Solvay Energie France S.A.S., Paris 100
Solvay Energy Services S.A.S. , Puteaux 100
Solvay Finance France S.A., Paris 100
Solvay Finance S.A., Paris 100
Solvay Participations France S.A., Paris 100
Solvay Speciality Polymers France S.A.S., Paris 100
Solvay Tavaux S.A.S. 100
Solvin France S.A., Paris 100
DUITSLAND
Cavity GmbH, Hannover 100
Cytec Engineered Materials GmbH, Oestringen 100
Horizon Immobilien AG, Hannover 100
Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen GmbH & Co KG, Hannover 65

Duitse besloten vennootschap die gebruik maakt van vrijstelling, zoals bepaald in artikel 264(b) van het Duitse Wetboek van Koophandel, om geen
jaarrekening te publiceren.

Solvay Acetow GmbH , Freiburg 100
Solvay Chemicals GmbH, Hannover 100
Solvay Fluor GmbH, Hannover 100
Solvay Flux GmbH, Hannover 100
Solvay GmbH, Hannover 100
Solvay Infra Bad Hoenningen GmbH, Hannover 100
Solvay P&S GmbH, Freiburg 100
Solvay Specialty Polymers Germany GmbH, Hannover 100
Solvin GmbH & Co. KG - PVDC, Rheinberg 100
Solvin Holding GmbH, Hannover 100
INDIA
Cytec India Specialty Chemicals & Materials Private Ltd, Nagpur 100
Rhodia Polymers & Specialties India Private Limited, Mumbai 100
Rhodia Specialty Chemicals India Limited, Mumbai 99
Solvay Specialities India Private Limited, Mumbai 100
Sunshield Chemicals Limited, Mumbai 62.4
IERLAND
Solvay Finance Ireland Unlimited , Dublin 100
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INDONESIE
PT. Cytec Indonesia, Jakarta 100
ITALIË
Cytec Process Materials S.r.l., Mondovi 100
Solvay Chimica Italia S.p.A., Milano 100
Solvay Energy Services Italia S.r.l., Bollate 100
Solvay Solutions Italia S.p.A. , Milano 100
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Milano 100
JAPAN
Cytec Industries Japan LLC, Tokyo 100
Nippon Solvay KK, Tokyo 100
Solvay Japan K.K., Tokyo 100
Solvay Nicca Ltd, Tokyo 60
Solvay Special Chem Japan Ltd, Anan City 67
Solvay Specialty Polymers Japan KK, Minato Ku-Tokyo 100
LETLAND
Solvay Business Services Latvia SIA, Riga 100
LUXEMBURG
C.I.I. Luxembourg Sarl, Strassen 100
Cytec Luxembourg International Holdings Sarl, Strassen 100
Solvay Chlorovinyls Holding S.a.r.l., Luxembourg 100
Solvay Finance (Luxembourg) SA, Luxembourg 100
Solvay Hortensia S.A., Luxembourg 100
Solvay Luxembourg S.a.r.l., Luxembourg 100
MEXICO
Cytec de Mexico S.A. de C.V., Jalisco 100
Solvay Fluor Mexico S.A. de C.V., Ciudad Juarez 100
Solvay Mexicana S. de R.L. de C.V., Monterrey 100
NEDERLAND
Cytec Industries B.V., Vlaardingen 100
Cytec Industries Europe C.V., Vlaardingen 100
Cytec Netherlands Holdings B.V., Vlaardingen 100
Onecarbon International B.V., Utrecht 100
Rhodia International Holdings B.V., Den Haag 100
Solvay Chemicals and Plastics Holding B.V., Linne-Herten 100
Solvay Chemie B.V., Linne-Herten 100
Solvay Solutions Nederland B.V., Klundert 100
Solvin Holding Nederland B.V., Linne-Herten 100
NIEUW-ZEELAND
Solvay New Zealand Ltd, Auckland 100
PERU
Cytec Peru S.A.C., Lima 100
POLEN
Solvay Engineering Plastics Poland Sp z.o.o. , Gorzow Wielkopolski 100
Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o. 100
PORTUGAL
Solvay Business Services Portugal Unipessoal Lda, Carnaxide 100
Solvay Portugal - Produtos Quimicos S.A., Povoa 100
RUSLAND
Solvay Vostok OOO, Moscow 100
Sertow OOO, Serpukhov Khimi 100
SINGAPORE
Cytec Industries PTE Ltd, Singapore 100
Rhodia Amines Chemicals Pte Ltd , Singapore 100
Solvay Fluor Holding (Asia-Pacific) Pte. Ltd., Singapore 100
Solvay Specialty Chemicals Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore 100
Vinythai Holding Pte Ltd., Singapore 58.8
ZUID-KOREA
Cytec Korea Inc, Seoul 100
Daehan Solvay Special Chemicals Co., Ltd, Seoul 100

JAARREKENING

SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016
219



Solvay Chemicals Korea Co. Ltd , Seoul 100
Solvay Energy Services Korea Co. Ltd , Seoul 100
Solvay Korea Co. Ltd, Seoul 100
Solvay Silica Korea Co. Ltd , Incheon 100
Solvay Specialty Polymers Korea Company Ltd, Seoul 100
SPANJE
Solvay Energy Services Iberica, S.L., Madrid 100
Solvay Quimica S.L., Barcelona 100
Solvay Solutions Espana S.L. , Madrid 100
ZWITSERLAND
Solvay (Schweiz) AG, Bad Zurzach 100
Solvay Vinyls Holding AG, Bad Zurzach 100
THAILAND
Advanced Biochemical (Thailand) Company Ltd, Bangkok 58.8
Cytec Specialty Chem (Thailand) Ltd, Bangkok 100
Solvay (Bangpoo) Specialty Chemicals Ltd, Bangkok 100
Solvay Asia Pacific Company Ltd, Bangkok 100
Solvay Peroxythai Ltd, Bangkok 100
Vinythai Public Company Ltd, Bangkok 58.8
VERENIGD KONINKRIJK
Advanced Composites Group Holdings Ltd, Heanor 100
Advanced Composites Group Investments Ltd, Heanor 100
Cytec Engineered Materials Ltd, Wrexham 100
Cytec Industrial Materials (Derby) Ltd, Heanor 100
Cytec Industrial Materials (Manchester) Ltd, Heanor 100
Cytec Industries UK Holdings Ltd, Wrexham 100
Cytec Industries UK Ltd, Wrexham 100
Cytec Med-Lab Ltd, Heanor 100
Cytec Process Materials (Keighley) Ltd, Keighley 100
Holmes Chapel Trading Ltd , Watford 100
McIntyre Group Ltd , Watford 100
Med-Lab International Ltd, Heanor 100
Rhodia Holdings Ltd , Watford 100
Rhodia International Holdings Ltd , Oldbury 100
Rhodia Limited , Watford 100
Rhodia Organique Fine Ltd , Watford 100
Rhodia Overseas Ltd , Watford 100
Rhodia Pharma Solutions Holdings Ltd, Cramlington 100
Rhodia Pharma Solutions Ltd, Cramlington 100
Rhodia Reorganisation, Watford 100
Solvay Chemicals Ltd, Warrington 100
Solvay Interox Ltd, Warrington 100
Solvay Solutions UK Ltd, Watford 100
Solvay UK Holding Company Ltd, Warrington 100
Umeco Composites Ltd, Heanor 100
Umeco Ltd, Heanor 100
VERENIGDE STATEN
Ausimont Industries, Inc., Wilmington, DE 100
CEM Defense Materials LLC, Tempe AZ 100
Cytec Aerospace Materials (ca) Inc., New Jersey 100
Cytec Carbon Fibers LLC, New Jersey 100
Cytec Engineered Materials Inc., Arizona 100
Cytec Global Holdings Inc., New Jersey 100
Cytec Industrial Materials (ok) Inc., New Jersey 100
Cytec Industries Inc, New Jersey 100
Cytec Korea Inc., New Jersey 100
Cytec Olean Inc., New Jersey 100
Cytec Overseas Corp., New Jersey 100
Cytec Process Materials (ca) Inc., New Jersey 100
Cytec Technology Corp., New Jersey 100
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Garret Mountain Insurance Co., New Jersey 100
IMC Mining Chemicals LLC, New Jersey 100
Netherlands Cytec GP Inc., New Jersey 100
Primester, Kingsport TN 100
Rhodia India Holding Inc., Cranbury NJ 100
Rocky Mountain Coal Company, LLC, Houston, TX 100
Solvay America Holdings, Inc., Houston, TX 100
Solvay America Inc., Houston, TX 100
Solvay Biomass Energy LLC,Quitman MI 65
Solvay Chemicals, Inc., Houston, TX 100
Solvay Energy Holding LLC, Wilmington DE 100
Solvay Finance (America) LLC, Houston, TX 100
Solvay Financial Services INC., Wilmington DE 100
Solvay Fluorides, LLC., Greenwich, CT 100
Solvay Holding INC., Cranbury NJ 100
Solvay Soda Ash Expansion JV, Houston, TX 80
Solvay Soda Ash Joint Venture, Houston, TX 80
Solvay Specialty Polymers USA, LLC, Alpharetta, GA 100
Solvay USA INC., Cranbury NJ 100
URUGUAY
Alaver SA, Montevideo 100
Zamin Company S/A, Montevideo 100
VENEZUELA
Rhodia Silices de Venezuela C.A., Barquisimeto 100

OOSTENRIJK
Solvay Sisecam Holding AG, Wien 75
BELGIË
BASF Interox H2O2 Production N.V., Brussels 50
BULGARIJE
Deven AD, Devnya 73,4
Solvay Sodi AD, Devnya 73,5
FRANKRIJK
Butachimie S.N.C. , Courbevoie 50
DUITSLAND
Warmeverbundkraftwerk Freiburg GmbH, Freiburg 49,9
NEDERLAND
MTP HP JV C.V., Weesp 50
MTP HP JV Management bv, Weesp 50
SAOEDI ARABIE
Saudi Hydrogen Peroxide Co, Jubail 50
THAILAND
MTP HP JV (Thailand) Ltd, Bangkok 50

Lijst van gezamenlijke bedrijfsactiviteiten
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BELGIË
EECO Holding SA, Bruxelles 33,3
BRAZILIË
Dacarto Benvic SA, Santo André 50
Peroxidos do Brasil Ltda, Sao Paulo 69,4
CHINA
Shandong Huatai Interox Chemical Co. Ltd, Dongying 50
FRANKRIJK
Cogénération Belle Etoile SAS, Paris 33,3
DUITSLAND
Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co KG, Hannover 75
Solvay & CPC Barium Strontium International GmbH, Hannover 75
INDIA
Hindustan Gum & Chemicals Ltd, New Delhi 50
ITALIË
Cogeneration Spinetta S.p.a. , Bollate 33,3
MEXICO
Solvay & CPC Barium Strontium Monterrey S. de R.L. de C.V., Monterrey 75
Solvay & CPC Barium Strontium Reynosa S. de R.L. de C.V., Reynosa 75
RUSLAND
Rusvinyl OOO, Moscow 50
VIETNAM
Rhodia Nuoc Trong Biogas LLC, Ho Chi Minh City 75

CHINA
Qingdao Hiwin Solvay Chemicals Co. Ltd , Qingdao 30
FRANKRIJK
GIE Chime Salindres , Salindres 50
Gie Osiris, Roussillon 34,8
INDONESIË
Solvay Manyar P.T. , Gresik 50
MEXICO
Silicatos y Derivados S.A. DE C.V. 20
POLEN
Zaklad Energoeloctryczny Energo-Stil Sp. z o.o., Gorzow Wielkopolski 25
VERENIGD KONINKRIJK
Penso Holdings Ltd, , Coventry 20

Lijst van vennootschappen geconsolideerd volgens de equity-methode
Joint ventures

Geassocieerde deelnemingen
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De jaarrekening van Solvay nv wordt hieronder verkort weergegeven.
Overeenkomstig de wet op de handelsvennootschappen worden de
jaarrekening van Solvay nv, het verslag van de raad van bestuur en
het verslag van de comissaris neergelegd bij de Nationale Bank van
België.

Deze documenten zijn kosteloos op internet te raadplegen of op
aanvraag verkrijgbaar bij:

Solvay nv
Ransbeekstraat 310
B – 1120 Brussel

De hieronder weergegeven balans van Solvay nv voor het jaar 2016 is
gebaseerd op een dividenduitkering van € 3,45 per aandeel.

Solvay nv is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met
maatschappelijke zetel in de Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel.
Solvay nv heeft twee dochterondernemingen. Solvay nv Frankrijk (25
rue de Clichy, 75009 Parijs, Frankrijk) en Solvay nv Italië (Via Piave 6,
57013 Rosignano, Italië).

De jaarrekening van Solvay nv wordt opgemaakt volgens de in het
Belgisch recht geldende algemeen aanvaarde boekhoudkundige
principes en omvat ook de Franse en Italiaanse dochteronderne-
mingen.

De voornaamste activiteiten van Solvay nv zijn de controle over en
het beheer van een aantal participaties in de vennootschappen van
de Groep en de financiering van de Groep via de bank en obligatie-
markten. Daarnaast wordt een onderzoekscentrum in Neder-Over-
Heembeek (België) beheerd en een heel beperkt aantal industriële
en commerciële activiteiten die niet door dochterondernemingen
worden uitgevoerd.

De winst van het boekjaar vóór belasting bedraagt € 400 miljoen in
2016, in vergelijking met € 1 775 miljoen in 2015. Deze omvat het
bedrijfsresultaat (€ -119 miljoen, tegenover € 75 miljoen in 2015),
dividenden uit verschillende participaties (€ 467 miljoen, tegenover
€ 96 miljoen in 2015) en het verschil tussen betaalde en ontvangen
interesten voortvloeiend uit de financieringsactiviteiten (€ -153
miljoen, in vergelijking met € -189 miljoen in 2015). Het saldo van
niet-recurrente elementen voor 2016 bedraagt € 190 miljoen, verge-
leken met € 1 754 miljoen in 2015. Het hogere bedrag in 2015 wordt
verklaard door een uitzonderlijke winst op verkoop van een partici-
patie.

De winst van het boekjaar van Solvay nv kwam in 2016 uit op € 404
miljoen, tegenover € 1 774 miljoen in 2015.

Zonder overdracht naar de belastingvrije reserves, is een nettowinst
van € 6 321 miljoen beschikbaar voor distributie.

VERKORTE JAARREKENING VAN
SOLVAY NV
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In € miljoen 2016 2015
ACTIVA
Vaste activa 18 255 15 974
Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 94 128
Materiële vaste activa 51 57
Financiële vaste activa 18 110 15 789
Vlottende activa 1 234 3 742
Voorraden 4 3
Handelsvorderingen 181 219
Overige vorderingen 103 110
Geldbeleggingen en liquide middelen 924 3 396
Overlopende rekeningen 22 15
Totaal van de activa 19 489 19 716
PASSIVA
Eigen vermogen 10 726 10 688
Kapitaal 1 588 1 588
Uitgiftepremies 1 200 1 200
Reserves 1 982 1 982
Overgedragen winst 5 955 5 917
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 369 331
Financiële schulden 7 662 8 040

op meer dan één jaar 4 252 5 251
op ten hoogste één jaar 3 410 2 789

Handelsschulden 179 143
Overige schulden 477 429
Overlopende rekeningen 76 86
Totaal van de passiva 19 489 19 716

In € miljoen 2016 2015
Bedrijfsopbrengsten 794 1 045

Omzet 11 126
Andere bedrijfsopbrengsten 784 919

Bedrijfskosten –913 –970
Bedrijfsresultaat –119 75
Financiële kosten en opbrengsten 519 1 680
Winst van het boekjaar vóór belasting 400 1 755
Belastingen 4 19
Winst van het boekjaar 404 1 774
Overboeking naar (-) / Onttrekking aan (+) de belastingvrije reserves 0 0
Te bestemmen winst van het boekjaar 404 1 774

In € miljoen 2016 2015
Profit for the year available for distribution 404 1 774

Carried forward 5 917 4 524
Total available to the General Shareholders’ Meeting 6 321 6 298
Appropriation

Legal reserve – 32
Gross dividend 366 349
Carried forward 5 955 5 917

Total 6 321 6 298

Verkorte balans van Solvay nv

Verkorte winst-en-verliesrekening van Solvay nv

Winst ter beschikking voor uitkering
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