
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 (tezamen de 'Groep') staan
beschreven in Toelichting F1 Informatie per segment.

De geconsolideerde jaarrekening werd door de Raad van Bestuur vrijge-
geven voor publicatie op 27 februari 2018. Deze werd opgesteld in
overeenstemming met de IFRS-grondslagen voor financiële verslag-
geving, die op de volgende pagina’s beschreven staan.

Op 4 januari 2017 heeft Solvay een overeenstemming bereikt over de
verkoop van de geformuleerde harsen-activiteiten aan Elantas PDG Inc
van Altana AG. Op basis van de overeenkomst heeft Global Business
Unit Technology Solutions van Solvay deze bedrijfsactiviteit gedesin-
vesteerd, waarmee in 2016 een omzet werd gegenereerd van
€ 17 miljoen. De desinvestering bestaat uit de productportefeuille voor
geformuleerde harsen, de productie- en O&I-faciliteit in Olean, New
York, VS en al het daarbij behorende technische, commerciële en
administratieve personeel. De afronding van deze transactie was
afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring
door de mededingingsautoriteiten, en vond plaats op 1 juni 2017. De
activa van dit bedrijfsonderdeel zijn tot de afronding van de trans-
actie gepresenteerd als Activa aangehouden voor verkoop en hadden
geen materiële invloed op het resultaat over de periode.

Op 1 februari 2017 maakte Solvay de overname bekend van
Energain™ Li-Ion hoogspanningstechnologie van DuPont voor
€ 13 miljoen. De Energain™-technologie en -formuleringen betekenen
een uitbreiding van de bestaande portefeuille hoogperformante
zouten en additieven voor elektrolyten van Solvay's Global Business
Unit Special Gem en vergroten haar capaciteit om innovatieve
hoogspanningsoplossingen voor Li-ion-batterijen te ontwikkelen.

Op 23 februari 2017 heeft Solvay de verkoop van haar belang van 58,77%
in de Thaise dochteronderneming Vinythai PCL (Emerging Biochemicals)
aan het Japanse bedrijf AGC Asahi Glass afgerond. De activa en passiva
van het bedrijf zijn in december 2016, na bekendmaking van de beoogde
desinvestering, gepresenteerd als Activa aangehouden voor verkoop en
de daarmee verbonden verplichtingen. De transactie is gebaseerd op een
totale ondernemingswaarde van 16,5 miljard Thaise baht (€ 435 miljoen),
resulterend in een winst op verkoop van € 24 miljoen, opgenomen
in beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Op 24 maart 2017 heeft Solvay een definitieve overeenkomst
getekend over de verkoop van haar belang van 25,1% in National
Peroxide Limited (BOM:500298) aan de Wadia Group, een conglo-
meraat van corporate India en promotor-aandeelhouder van National
Peroxide Limited. De transactie werd in maart afgerond met
een meerwaarde van € 13 miljoen.

Op 30 maart 2017 tekende Solvay een definitieve overeenkomst voor
de verkoop van haar vervlechtbare compoundactiviteiten op basis van
polyolefin in Italië aan de familiegroep Finproject SpA. Deze bedrijfs-
eenheid gevestigd in Roccabianca, Parma maakt samengestelde
producten die worden toegepast bij bedrading, bekabeling- en pijplei-
dingen en behaalde in 2016 een omzet van € 82 miljoen. Finproject is
een toonaangevende producent van spuitgegoten schuim, samenstel-
lingen op basis van polyolefin- en pvc-samenstellingen. De transactie
was onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, en kon op 8 juni
2017 worden afgerond. De activa van dit bedrijfsonderdeel zijn weerge-
geven als Activa aangehouden voor verkoop tot de afronding van de
transactie, die resulteerde in een winst op verkoop van € 43 miljoen.

Op 31 mei 2017 heeft Solvay de desinvestering afgerond van
haar bedrijfstak van cellulose-acetaatkabels, Acetow, aan private equity
fondsen beheerd door Blackstone. De activa en passiva van het bedrijf
zijn in december 2016, na bekendmaking van de beoogde desinves-
tering, gepresenteerd als Activa aangehouden voor verkoop en de
daarmee verbonden verplichtingen. De transactie was gebaseerd op
een ondernemingswaarde van ongeveer € 1 miljard. Dit resulteerde
in een vermindering van de netto financiële schuld van € 734 miljoen
en een meerwaarde van € 180 miljoen, opgenomen onder beëindigde
bedrijfsactiviteiten, die het voorwerp uitmaakt van eventuele aanpas-
singen na verkoop.

Solvay heeft haar investering in Venezuela gedeconsolideerd als gevolg
van de politieke situatie in het land. Het daaruit voortvloeiende verlies van
€ 72 miljoen, vooral als gevolg van de herclassificatie van wisselkoersver-
schillen van € 60 miljoen, werd in het tweede kwartaal opgenomen.

Op 5 juli 2017 heeft Solvay ingestemd met de verkoop van haar belang
van 50% in Dacarto Benvic aan haar joint venture-partner, die daarmee
de enige eigenaar wordt van deze Braziliaanse samensteller van pvc. De
transactie, die op 14 september 2017 is afgerond, resulteerde in een
bijzonderewaardeverminderingvan€ 5 miljoen inhet tweedekwartaalen
€ 8 miljoen vanwege herclassificatie van wisselkoersverschillen.

Op 19 september 2017 maakte Solvay bekend dat ze een bindende
overeenkomst had gesloten met het Duitse chemieconcern BASF over
de verkoop van haar polyamide-activiteiten. Onder de voorgestelde
voorwaarden van de overeenkomst is de transactie gebaseerd op een
ondernemingswaarde van € 1,6 miljard. Naar verwachting zullen de
netto-opbrengsten ongeveer € 1,1 miljard bedragen. De te desinves-
teren polyamide-activiteiten zijn aan het einde van het derde kwartaal
geherclassificeerd onder Activa en passiva, aangehouden voor
verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten. Als gevolg van deze desin-
vestering is er bij de aangehouden Latijns-Amerikaanse polyamide-
activiteiten sprake van een bijzondere waardevermindering van
€ 91 miljoen, die aan het eind van september geboekt werd. Deze
bijzondere waardevermindering zal naar verwachting meer dan
gecompenseerd worden door de meerwaarde na afronding van de
transactie. Solvay en BASF streven ernaar de transactie in de tweede
helft van 2018 af te ronden, nadat de gebruikelijke goedkeuring van de
toezichthoudende instanties is verkregen.
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Op 21 september 2017 maakte Solvay een openbaar overnamebod
in contacten bekend voor de terugkoop van de volgende obligatie-
uitgiftes:

Op 28 september 2017 heeft Solvay de uiteindelijke resultaten van
de terugkooptransacties in verband met hiervoor genoemde uitgiftes
bekendgemaakt. Solvay heeft er zich toe verbonden 51% terug te
kopen van het totale uitstaande bedrag in hoofdsom van de
USD 400 miljoen senior obligaties met vervaldag in 2023 voor een
totaalbedrag van USD 204 miljoen, 34,6% van het totale uitstaande
bedrag in hoofdsom van de USD 250 miljoen senior obligaties met
vervaldag in 2025 voor een totaalbedrag van USD 87 miljoen en
23,6% van het totale uitstaande bedrag in hoofdsom van de
€ 500 miljoen senior obligaties met vervaldag in 2018 voor een
totaalbedrag van € 118 miljoen. De terugkoop sloot op 2 oktober en

resulteerde in een kost van € 25 miljoen, bestaande uit € 10 miljoen
aan toerekeningskosten en € 15 miljoen aan premies (zie toelichting
F6 Netto financieringskosten).

Op 7 november 2017 heeft Solvay de overname afgerond van
European Carbon Fiber GmbH ('ECF'), een Duitse producent van
hoogwaardige precursor van brede kabel (50K) polyacrylonitriel
(PAN) koolstofvezels.

Op 15 november 2017 kwam Solvay overeen om de Amerikaanse
vestiging in Charleston, South Carolina en de op fosforderivaten
gebaseerde producten die daar worden gemaakt te verkopen aan
het Duitse chemieconcern Lanxess. De medewerkers op deze site
zullen ook overgaan. De producten worden voornamelijk gebruikt
als tussenproducten in plasticadditieven, brandvertragers en voor
landbouwtoepassingen. Deze activiteit vertegenwoordigt een omzet
van ongeveer € 65 miljoen. De transactie werd op 8 februari 2018
afgerond.

In € miljoen Toelichtingen 2017 2016
Omzet (F1) 10.891 10.045

waarvan andere dan van kernactiviteiten (F3) 766 476
waarvan netto-omzet 10.125 9.568

Kostprijs van de omzet –7.805 –7.213
Brutomarge 3.086 2.831
Commerciële en administratieve kosten –1.437 –1.363
Kosten van onderzoek en ontwikkeling –290 –284
Overige operationele winsten en verliezen (F4) –154 –200
Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures 44 85
Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties (F5) –188 –157
Resultaat uit historische sanering and belangrijke juridische geschillen (F5) –84 –54
EBIT (F2) 976 858
Lasten van schulden (F6) –172 –187
Renteopbrengsten uit leningen en korte termijnbeleggingen (F6) 15 13
Overige financieringswinsten en -verliezen (F6) –44 –50
Disconteringskosten van de voorzieningen (F6) –97 –115
Opbrengsten/verliezen uit financiële activa beschikbaar voor verkoop (F6) 5
Winst van het jaar vóór belastingen 678 524
Belastingen op resultaat (F7) 197 68
Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 875 592
Winst/verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (F8) 241 82
Winst van het jaar (F9) 1.116 674
toegerekend aan :

Solvay aandeel 1.061 621
minderheidsbelangen 56 53

Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€) 7,97 5,34
Gewone winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€) 2,29 0,67
Gewone winst per aandeel (€) (F10) 10,27 6,01
Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€) 7,92 5,33
Verwaterde winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€) 2,28 0,66
Verwaterde winst per aandeel (€) (F10) 10,19 5,99

senior USD 400 miljoen 3,5% obligaties met vervaldag in 2023

senior USD 250 miljoen 3,95% obligaties met vervaldag in 2025

senior € 500 miljoen 4,625% obligaties met vervaldag in 2018.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
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In € miljoen Toelichtingen 2017 2016
Winst van het jaar 1.116 674
Andere elementen van het totaalresultaat
Elementen die geherklasseerd kunnen worden
Winsten en verliezen op herwaarderingen van voor verkoop beschikbare
financiële activa (F11) –1 9
Winsten en verliezen op afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking (F11) 15 36
Wisselkoersverschillen – Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsacti-
viteiten (F11) –790 278
Wisselkoersverschillen – Geassocieerde deelnemingen en joint ventures (F11) –40 51
Elementen die niet geherklasseerd kunnen worden
Herwaarderingen van de netto verplichting inzake toegezegd-pensioenrege-
lingen (F11) 95 –275
Winstbelastingen met betrekking tot recycleerbare en niet recycleerbare
components (F11) 37 56
Andere elementen van het totaalresultaat na aftrek van de daarmee
verband houdende winstbelastingen (F11) –684 155
Totaalresultaat van het jaar (total comprehensive income) 433 830
toegerekend aan :

Solvay aandeel 412 762
minderheidsbelangen 20 67

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

JAARREKENING

162
SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2017



Onderstaande bedragen hebben betrekking op zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

In € miljoen Toelichtingen 2017 2016
Winst van het jaar 1.116 674
Aanpassingen van de winst van het jaar

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering van activa (F12) 1.152 1.302
Winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures –44 –86
Andere niet operationele en niet in geldmiddelen afgewikkelde elementen (F13) –179 –16
Nettofinancieringskosten en opbrengsten/verliezen uit financiële activa
beschikbaar voor verkoop 302 374
Kost van belastingen op het resultaat (F14) –131 –21

Wijziging in het werkkapitaal (F15) –216 –99
Wijziging in de voorzieningen (F16) –192 –151
Dividenden ontvangen van geassocieerde deelnemingen en joint ventures 18 22
Betaalde belastingen (exclusief belastingen betaald op vervreemding van
deelnemingen) (F14) –223 –212
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 1.604 1.788
waarvan kasstroom betreffende verwervingen van dochterondernemingen en
niet begrepen in de vrije kasstroom –23 7
Verwerving (-) van dochterondernemingen (F17) –44 –23
Verwerving (-) van deelnemingen – Overige (F17) –11 4
Leningen aan geassocieerde en niet-geconsolideerde deelnemingen –7 –25
Vervreemding (+) van dochterondernemingen en investeringen (F17) 891 144
Betaalde belastingen op vervreemding van deelnemingen (F17) –14
Verwerving (-) van materiële vaste activa (F17) –707 –883
waarvan kapitaaluitgaven vereist in een aandelenverkoopsovereenkomst en
niet inbegrepen in de vrije kasstroom –12
Verwerving (-) van immateriële activa (F17) –115 –98
Vervreemding (+) van materiële vaste en immateriële activa (F17) 75 76
waarvan kasstroom betreffende de vervreemding van immobiliën in het kader
van herstructureringen/ontmanteling/remediëring 12 35
Dividenden van financiële activa beschikbaar voor verkoop 2
Wijziging in financiële vaste activa –1 –2
Kasstromen uit investeringsactiviteiten 70 –807
Verwerving (-) / vervreemding (+) van eigen aandelen (F35) –14 –55
Toename van schulden (F33) 1.692 1.133
Terugbetaling van schulden (F33) –2.584 –2.300
Wijzigingen in de overige vlottende financiële activa (F33) –27 –50
Betaalde interesten –255 –216
Betaalde coupons op eeuwigdurende hybride obligaties (F18) –111 –84
Betaalde dividenden –396 –386
Andere (F19) 13 7
Kasstromen uit financieringsactiviteiten –1.684 –1.951
Nettowijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten –10 –970
Wisselkoerswijzigingen –52 –12
Geldmiddelen bij aanvang van het boekjaar 1.054 2.037
Geldmiddelen op het einde van het boekjaar(1) (F33) 992 1.054

(1) Met inbegrip van geldmiddelen opgenomen in activa aangehouden voor verkoop (€ 0 miljoen in 2017 en € 85 miljoen in 2016).

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
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In € miljoen Toelichtingen 2017 2016
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 183 351
Kasstromen uit investeringsactiviteiten –105 –166
Kasstromen uit financieringsactiviteiten –1 –67
Nettowijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten (F20) 77 118

De kasstroom uit investeringsactiviteiten van beëindigde bedrijfsactiviteiten is exclusief de opbrengsten uit de desinvesteringen (Acetow en
Emerging Biochemicals in 2017; Indupa in 2016).

In € miljoen Toelichtingen 2017 2016
ACTIVA
Vaste activa 15.394 17.548
Immateriële activa (F21) 2.940 3.600
Goodwill (F22) 5.042 5.679
Materiële vaste activa (F23) 5.433 6.472
Financiële activa beschikbaar voor verkoop (F32) 44 44
Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures (F26) 466 497
Overige deelnemingen (F27) 47 55
Uitgestelde belastingvorderingen (F7) 1.076 890
Leningen en andere activa (F32) 346 312
Vlottende activa 6.057 6.597
Voorraden (F29) 1.504 1.672
Handelsvorderingen (F32) 1.462 1.621
Belastingvorderingen 100 166
Te ontvangen dividenden 2
Overige vorderingen op financiële instrumenten (F32) 89 101
Overige vorderingen (F30) 627 736
Geldmiddelen en kasequivalenten (F33) 992 969
Activa aangehouden voor verkoop (F25) 1.284 1.331
Totaal van de activa 21.451 24.145
EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA
Totaal eigen vermogen 9.752 9.956
Aandelenkapitaal (F18) 1.588 1.588
Reserves 8.051 8.118
Minderheidsbelangen 113 250
Langlopende verplichtingen 7.571 9.188
Voorzieningen voor personeelsbeloningen (F31) 2.816 3.118
Overige voorzieningen (F31) 793 860
Uitgestelde belastingsverplichtingen (F7) 600 909
Financiële schulden (F33) 3.182 4.087
Overige verplichtingen 180 214
Kortlopende verplichtingen 4.128 5.001
Overige voorzieningen (F31) 281 291
Financiële schulden (F33) 1.044 1.338
Handelsschulden (F32) 1.330 1.547
Belastingschulden 129 197
Te betalen dividenden 147 139
Overige verplichtingen (F34) 848 1.086
Passiva verbonden aan activa aangehouden voor verkoop (F25) 349 403
Totaal van het eigen vermogen en passiva 21.451 24.145

Geconsolideerde kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Geconsolideerd overzicht van de financiële positie
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In € miljoen

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij
Herwaarderingsreserve

(reële waarde)

Toelich-
tingen

Aan-
delen-

kapitaal
Uitgifte

premies
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Eeuwig-
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obli-
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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) 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
zonder verlies van
zeggenschap –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
Winst/verlies (-) van het
jaar 1.061 1.061 56 1.116
Andere elementen van
het totaalresultaat (F11) –795 –3 22 128 –648 –35 –684
Totaalresultaat 1.061 –795 –3 22 128 412 20 433
Kosten van aandelen-
opties 10 10 10
Dividenden –363 –363 –41 –404
Coupons van eeuwig-
durende hybride
obligaties –111 –111 –111
Verwerving (-) /
vervreemding van eigen
aandelen –7 –7 –14 –14
Toename/Afname (-) via
wijzigingen in eigen-
domsrechten in
dochterondernemingen
met verlies van zeggen-
schap –34 34 1 –117 –116
Saldo per 31
december 2017 1.588 1.170 –281 2.188 6.454 –834 5 16 –665 8.051 113 9.752

De afname van het eigen vermogen met € 117 miljoen is vooral toe te schrijven aan het minderheidsbelang dat werd uitgeboekt na de afronding
van de desinvestering van Emerging Biochemicals in 2017.

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
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