ACTIVA (IN EUR)

SOLVAY N.V.

28 februari 2011
VASTE ACTIVA
I

OPRICHTINGSKOSTEN

II

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

III

MATERIËLE VASTE ACTIVA
A. Terreinen en gebouwen
B. Installaties, machines en uitrusting
C. Meubilair en rollend materieel
D. Leasing en soortgelijke rechten
E. Overige materiële vaste activa
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

IV

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
A. Verbonden ondernemingen
1 Deelnemingen
2 Vorderingen
B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat
1 Deelnemingen
2 Vorderingen
C. Andere financiële vaste activa
1 Aandelen
2 Vorderingen en borgtochten in contanten

VII VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen

X

OVERLOPENDE REKENINGEN

1.484.438,74

85.170.481,20

81.960.500,00
60.462.432,11
43.702.127,96
7.306.355,30
1.774.749,15
0,00
999.886,71
6.679.312,99

7.917.978.786,26

7.917.005.098,14

7.800.981.286,72
0,00

7.801.388.286,72
0,00

22.058.656,35
0,00

20.677.968,23
0,00

23.508.977,66
71.429.865,53

23.508.977,66
71.429.865,53
5.627.792.168,64

5.612.586.059,10

517.563.892,91

517.569.151,35
7.433.295,75
510.135.855,60

40.901.154,63
13.199.190,72
543.672,84
7.527.320,42
11.991.635,85
0,00
0,00
7.639.334,80

38.069.447,67
11.531.665,81
187.345,45
7.516.744,16
11.521.391,83
0,00
0,00
7.312.300,42

260.346.089,05
114.302.026,15
146.044.062,90

253.638.366,65
103.414.383,73
150.223.982,92

4.655.085.748,15

VIII GELDBELEGGINGEN
A. Eigen aandelen
B. Overige beleggingen
LIQUIDE MIDDELEN

1.435.708,03

7.433.295,75
510.130.597,16

VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
A. Voorraden
1 Grond- en hulpstoffen
2 Goederen in bewerking
3 Gereed product
4 Handelsgoederen
5 Onroerende goederen bestemd voor verkoop
6 Vooruitbetalingen
B. Bestellingen in uitvoering

IX

8.060.912.468,99

60.654.383,29

VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen

VI

8.065.239.358,78

43.904.059,66
7.143.499,78
1.723.018,17
0,00
999.886,71
6.883.918,97

VLOTTENDE ACTIVA
V

31december 2010

60.989.117,28
4.594.096.630,87

TOTAAL DER ACTIVA

4.767.240.221,20
60.989.117,28
4.706.251.103,92

127.045.728,92

10.180.839,87

26.849.554,98

25.888.032,36

13.693.031.527,42

13.673.498.528,09

PASSIVA (in EUR)

SOLVAY N.V.

28 februari 2011
6.684.270.673,62

EIGEN VERMOGEN
I

1.270.516.995,00

II

UITGIFTEPREMIES

III

HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

IV

RESERVES
A. Wettelijke reserve
B. Onbeschikbare reserves
1 Voor eigen aandelen
2 Andere
C. Belastingvrije reserves
D. Beschikbare reserves
OVERGEDRAGEN WINST

VI

KAPITAALSUBSIDIES

A. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
1 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2 Belastingen
3 Grote herstellings- en onderhoudswerken
4 Overige risico's en kosten
B. UITGESTELDE BELASTINGEN

0,00

0,00

61.237.335,81
798.716.681,94
960.785.731,30
3.446.688.779,88

3.447.649.156,90

0,00

0,00

323.203.577,46

323.621.535,09

323.203.577,44
214.331.835,42
2.630.196,87
18.162.497,73
88.079.047,42
0,02

0,02

6.706.112.728,39

6.665.702.861,56

2.018.049.519,82

2.018.160.124,79

984.791.971,52

984.526.506,52

1.013.834.226,02

1.014.164.969,61

18.243.056,00
1.180.266,28

18.243.056,00
1.225.592,66
4.583.497.092,05

TOTAAL DER PASSIVA

4.532.446.224,83

0,00

0,00

552.843,30
4.279.659.268,79

1.544.323,59
4.121.646.630,90

97.245.825,84
0,00
49.250,00

101.074.774,10
0,00
180.326,78

5.556.554,08
38.600.670,11
161.832.679,93

4.838.304,54
40.777.368,09
262.384.496,83

-20.555.452,05

WINST VOOR DE PERIOD

323.621.535,07
215.024.224,76
2.630.196,87
17.761.469,56
88.205.643,88

104.566.116,52

OVERLOPENDE REKENINGEN

1.947.791.449,05

62.294.255,01
798.716.681,94
960.785.731,30

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
B. Financiële schulden
1 Kredietinstellingen
2 Overige leningen
C. Handelsschulden
1 Leveranciers
2 Te betalen wissels
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
E. Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
1 Belastingen
2 Bezoldigingen en sociale lasten
F. Overige schulden

X

18.216.530,49

127.051.700,00

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
A. Financiële schulden
1 Achtergestelde leningen
2 Niet-achtergestelde obligatieleningen
3 Leasingschulden en soortgelijke schulden
4 Kredietinstellingen
5 Overige leningen
B. Handelsschulden
1 Leveranciers
2 Te betalen wissels
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
D. Overige leningen

IX

18.216.530,49

1.948.848.368,25

SCHULDEN
VIII

1.270.516.995,00
1.270.516.995,00

127.051.700,00

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VII

6.684.174.131,44

1.270.516.995,00

KAPITAAL
A. Geplaatst kapitaal
B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)

V

31december 2010

13.693.031.527,42

115.096.511,94
bestemd
13.673.498.528,09

XX. SAMENVATTING VAN DE REGELS EIGEN AAN DE ONDERNEMING EN TOEPASSELIJK
OP DE WAARDERINGEN IN DE INVENTARIS VOORZIEN BIJ ARTIKEL 7 VAN DE WET VAN
17 JULI 1975
1. Oprichtingskosten
Met ingang van 1 januari 2001 worden de oprichtingskosten ten laste genomen van de
resultatenrekening van het boekjaar waarin zij worden uiteengezet. De vóór deze datum
gekapitaliseerde oprichtingskosten worden nog altijd afgeschreven over een maximale gebruiksduur
van 5 jaar.
2. Immateriële vaste activa
De kosten van onderzoek en ontwikkeling die van nut zijn voor de toekomstige activiteiten van de
onderneming worden voor hun kostprijs vastgelegd omdat deze vastlegging een noodzakelijke
voorwaarde is voor het verkrijgen van fiscale of andere voordelen. Ze worden afgeschreven tegen het
hoogste tempo toegestaan door de betrokken reglementeringen.
De kosten verbonden aan de registratie, de introductie en het gebruik van octrooien en merken worden
in de activa geboekt tegen hun kostprijs voor zover deze prijs een voorzichtige waardering van de
gebruikswaarde of toekomstige rendementswaarde van het merk niet overschrijdt.
Wanneer hun gebruiksduur in de tijd beperkt is, worden de van derden verworven immateriële vaste
activa in gelijke schijven over hun waarschijnlijke gebruiksduur afgeschreven ; zij zijn daarnaast het
voorwerp van aanvullende afschrijvingen indien hun boekhoudkundige waarde hun gebruikswaarde
overschrijdt.
3. Materiële vaste activa
Materiële vaste activa waarvan het gebruik in de tijd beperkt is, worden in gelijke jaarlijkse schijven
afgeschreven over hun conventionele levensduur, welke met zorg wordt geëvalueerd op grond van de
economische gebruiksduur van deze activa.
Deze vaste activa worden extra afgeschreven wanneer hun boekhoudkundige waarde hun
gebruikswaarde overschrijdt ; vooral de materiële vaste activa die niet of niet langer duurzaam worden
gebruikt voor de activiteit van de onderneming worden desbetreffend extra afgeschreven teneinde hun
evaluatie af te stemmen op de waarschijnlijke realisatiewaarde.
De afschrijvingen op de vaste activa van de buitenlandse filialen worden omgerekend in EUR tegen de
geldende wisselkoers aan het eind van het boekjaar ten laste waarvan ze worden gerekend. Wanneer op
de balansdatum als gevolg van de ontwaarding van de valuta's ten opzichte van de EUR, de nog in
EUR af te schrijven kosten hoger zijn dan hun restwaarde in valuta's, eventueel gerevalueerd op grond
van de plaatselijke wetten en reglementeringen en omgerekend in EUR tegen de bij de balansafsluiting
geldende koers, dan wordt het teveel extra afgeschreven volgens een zodanige berekening dat de
verhouding tussen de restwaarden en de startwaarden dezelfde is in de Belgische en in de buitenlandse
boeken.
De materiële vaste activa waarvan het gebruik niet in de tijd beperkt is, zullen hun waarde zien
verminderen indien zij aanhoudend een minderwaarde vertonen.
4. Financiële vaste activa en vorderingen op meer dan één jaar
Waardeverminderingen worden geboekt op de financiële vaste activa en op de vorderingen op meer
dan één jaar wanneer hun waardering een duurzame onderwaarde t.a.v. hun aanschaffingswaarde aan
het licht doet komen.

5. Voorraden
De aanschafwaarde van de in de voorraden ingeschreven goederen wordt bepaald door toepassing van
de LIFO-methode of door toepassing van de methode van gewogen gemiddelde prijzen.
De kostprijs van de gerede producten omvat naast de productiekosten die direct aan de producten aan te
rekenen zijn, eveneens de kosten die indirect aan die producten aan te rekenen zijn, inclusief de
afschrijvingen.
6. Bestellingen in uitvoering
De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd op hun kostprijs met uisluiting van alle financiële
kosten.
7. Voorzieningen voor risico's en kosten
Bij het afsluiten van de rekeningen worden de risico's onderzocht waarvan het bestaan het instellen van
nieuwe voorzieningen of de actualisering van de bestaande voorzieningen zouden kunnen
verantwoorden.
8. Omrekening in EUR van de in valuta's geboekte transacties, verplichtingen, activa en passiva
De bestanddelen van de activa en passiva en de rechten en verplichtingen van de buitenlandse
vestigingen worden omgerekend in EUR tegen de slotkoersen aan het einde van het boekjaar.
De opbrengsten en kosten van de buitenlandse vestigingen worden omgerekend in EUR tegen de
gemiddelde koers van het boekjaar.
Wanneer de uit de toepassing van deze regel voortvloeiende omrekeningsverschillen, afgeleid per
valuta of per groep van economisch verbonden valuta's, overeenstemmen met latente verliezen, worden
ze in de resultatenrekening ten laste genomen. De
omrekeningsverschillen die uit latente winsten voortvloeien, worden in de balans gehandhaafd onder
de overlopende rekeningen.
De wisselkoersverschillen die geboekt worden op transacties in buitenlandse valuta's worden in de
resultatenrekening opgenomen.

