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NAT. Datum neerlegging

Blz.

1

EUR

E.

D.

VOL 1.1

JAARREKENING IN EURO
NAAM:

SOLVAY

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Adres: Rue du Prince Albert

Nr.: 33

Postnummer: 1050

Gemeente: Brussel 5

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Brussel
Internetadres *: solvay.com
Ondernemingsnummer

DATUM

8/05/2007

0403.091.220

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van

13/05/2008

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2007

tot

31/12/2007

Vorig boekjaar van

1/01/2006

tot

31/12/2006

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

/

zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
Michielsen Aloïs
Chemin de Bas Ransbeck 5A , 1380 Lasne, België
Functie : Voorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 5/06/1997- 4/06/2009
Solvay Denis
Avenue des Perdrix 10 , 1950 Kraainem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 6/06/1997- 9/05/2010
Jourquin Christian
Avenue de la Constitution 73 , 1083 Ganshoren, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 2/06/2005- 12/05/2009
de Laguiche Bernard
Rue des Bollantistes 69 , 1040 Brussel 4, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/03/2006- 5/05/2009

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

JAARVERSLAG, VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Totaal aantal neergelegde bladen:
58
omdat ze niet dienstig zijn: 5.2.4, 5.3.4, 5.16
Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Nummers van de secties van het standaardformulier die niet werden neergelegd

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

de Laguiche Bernard

Jourquin Christian

Bestuurder

Bestuurder

* Facultieve vermelding.
** Schrappen wat niet van toepassing is.

Nr.

0403.091.220

VOL 1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Baron de Wangen Hubert
Avdade Pedralbes 63 , 08034 Barcelona, Spanje
Functie : Bestuurder
Mandaat : 29/06/1981- 12/05/2009
Solvay Jean-Marie
Rue du Terroir 12 , 1180 Tartegnin, Zwitserland
Functie : Bestuurder
Mandaat : 6/06/2002- 5/06/2008
Chevalier de Selliers de Moranville Guy
Elgin Crescent 79 , W112LE London, Verenigd Koninkrijk
Functie : Bestuurder
Mandaat : 7/06/1993- 12/05/2009
Boël Nicolas
Avenue des Grands Prix 75 , 1150 Brussel 15, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 5/06/1997- 4/06/2009
Sadler Whiston
Westgate Street 2510 , Houston Tx 77019, Verenigde Staten van Amerika
Functie : Bestuurder
Mandaat : 6/06/2001- 8/06/2011
van Zeebroeck Jean
Rue Fontaine 1 , 1390 Grez-Doiceau, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 6/06/2002- 3/06/2010
Folz Jean-Martin
Allée des Drocourtes 3 , F-78290 Croissy-sur-Seine, Frankrijk
Functie : Bestuurder
Mandaat : 30/10/2002- 9/05/2010
Van Miert Karel
Puttestraat 10 , 1650 Beersel, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 5/06/2003- 4/06/2009
Bufe Uwe-Ernst
Scharderhohlweg 29 , 61462 Köningstein im Taunus, Duitsland
Functie : Bestuurder
Mandaat : 5/06/2003- 4/06/2009
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Scheuble Bernhard
Ernst-Ludwig-Strasse 33 , 64625 Bensheim, Duitsland
Functie : Bestuurder
Mandaat : 9/05/2006- 9/05/2010
van Rossum Anton
Avenue de la Prtite Espinette 10 , 1180 Brussel 18, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 9/05/2006- 9/05/2010
Casimir-Lambert C.
Collingham Gardens 21 , bus 4, London SW5 OHL, Verenigd Koninkrijk
Functie : Bestuurder
Mandaat : 8/06/2007- 8/06/2011
DELOITTE Reviseurs d'Entreprises SC sfd

CVBA

0429.053.863

Avenue Louise 240 , 1050 Brussel 5, België
Functie : Commissaris
Mandaat : 7/06/2007- 7/06/2010
Vertegenwoordigd door :
Denayer Michel n° IRE A 1346
Berkenlaan 8B , 1831 Diegem, België
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
Werd de jaarrekening geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
is? JA / NEE *.
Indien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor
en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A.
B.
C.
D.

Het voeren van de boekhouding van de onderneming **,
Het opstellen van de jaarrekening **,
Het verifiëren van de jaarrekening en/of
Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)

* Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.
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BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
VASTE ACTIVA ......................................................................
Oprichtingskosten .................................................................
.....
Immateriële vaste activa ........................................................
..............
Materiële vaste activa ............................................................
..........
Terreinen en gebouwen ....................................................

20/28

3.579.379.808

3.406.281.635

5.1

20

1.936.871

2.195.179

5.2

21

71.616.069

65.248.158

5.3

22/27

58.672.666

61.391.786

22

46.966.286

48.010.375

Installaties, machines en uitrusting ...................................

23

9.141.747

10.637.664

Meubilair en rollend materieel ...........................................

24

1.535.811

1.683.454

Leasing en soortgelijke rechten ........................................

25

Overige materiële vaste activa .........................................

26

999.887

999.887

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ...........................

27

28.935

60.406

5.4/
5.5.1

28

3.447.154.202

5.14

280/1

Financiële vaste activa ..........................................................
.........
Verbonden ondernemingen ..............................................
Deelnemingen ............................................................

280

Vorderingen ................................................................

281

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ..............................................................................

5.14

282/3

Deelnemingen ............................................................

282

Vorderingen ................................................................

283

Andere financiële vaste activa ...........................................

284/8

3.429.579.119
3.429.579.119

3.277.446.512
3.261.876.273
3.261.876.273

15.145.751
15.145.751

12.129.942
12.129.942

2.429.332

3.440.297

Aandelen ....................................................................

284

1.387.568

1.416.022

Vorderingen en borgtochten in contanten ...................

285/8

1.041.764

2.024.275

VLOTTENDE ACTIVA .............................................................
......
Vorderingen op meer dan één jaar .......................................
............................
Handelsvorderingen ....................................................

29/58
29

2.667.396.520

2.537.534.588

13.088.790

41.470.792

290

Overige vorderingen ...................................................

291

Voorraden en bestellingen in uitvoering ............................
............................
Voorraden .........................................................................
...........
Grond- en hulpstoffen .................................................

3
30/36
30/31

13.088.790
34.201.168
34.084.299
9.676.780

41.470.792
21.962.079
19.558.287
4.560.700

Goederen in bewerking ...............................................

32

649.078

Gereed product ...........................................................

33

11.802.455

4.145.130

Handelsgoederen ........................................................

34

11.955.986

10.852.457

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .............

35

Vooruitbetalingen .......................................................

36

Bestellingen in uitvoering ..................................................

37

Vorderingen op ten hoogste één jaar ...................................
................................
Handelsvorderingen ..........................................................

40/41

Overige vorderingen ..........................................................
Geldbeleggingen ...................................................................

5.5.1/
5.6

116.869

2.403.792

2.596.797.769

2.442.009.008

40

118.880.896

135.176.125

41

2.477.916.873

2.306.832.883

50/53

221

8.311.997

Eigen aandelen .................................................................

50

Overige beleggingen .........................................................

51/53

221

Liquide middelen ...................................................................

54/58

60.611

77.935

490/1

23.247.961

23.702.777

20/58

6.246.776.328

5.943.816.223

Overlopende rekeningen .......................................................
............

TOTAAL DER ACTIVA .....................................................

5.6

8.311.776
221

..............
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PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ...............................................................
.......
Kapitaal ..................................................................................
............
Geplaatst
kapitaal .............................................................
Niet-opgevraagd kapitaal ..................................................
Uitgiftepremies ......................................................................
Herwaarderingsmeerwaarden ...............................................
.......................
Reserves .................................................................................
............
Wettelijke
reserve.............................................................
Onbeschikbare reserves ..................................................
Voor eigen aandelen ..................................................
Andere .......................................................................
Belastingvrije reserves ......................................................
Beschikbare reserves .......................................................
Overgedragen winst (verlies) ......................................(+)/(-)
Kapitaalsubsidies ..................................................................
....
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief .............................................................................
.................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .........
.........
Voorzieningen voor risico's en kosten ................................
.........
................................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ........................
.........
..............................
.........
Belastingen .......................................................................
.........
Grote herstellings- en onderhoudswerken .........................
.........
.........
Overige risico's en kosten .................................................
.........
Uitgestelde belastingen ........................................................
.........
...........
....
SCHULDEN ............................................................................
........
Schulden op meer dan één jaar ............................................
.......................
Financiële schulden ..........................................................

Toel.

5.7

Codes

Boekjaar

10/15

4.016.605.754

3.786.555.690

10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133

1.270.516.995
1.270.516.995

1.270.516.995
1.270.516.995

18.216.530

18.216.530

1.947.543.231
127.051.700

1.947.543.231
127.051.700
8.311.776
8.311.776

14
15

798.716.682
1.021.774.849

798.716.682
1.013.463.073

780.328.998

550.278.934

247.846.165

269.026.470

19
16
160/5

5.8

247.846.165

269.026.470

160

194.632.367

214.198.406

161

1.389.885

1.578.885

162

22.564.743

23.852.395

163/5

29.259.170

29.396.784

168
17/49
5.9

17
170/4

Achtergestelde leningen ..............................................

170

Niet-achtergestelde obligatieleningen .........................

171

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................

172

Kredietinstellingen ......................................................

173

Overige schulden ........................................................

174

Handelsschulden ..............................................................

175

Leveranciers ...............................................................

1750

Te betalen wissels ......................................................

1751

1.982.324.409
839.671.960
814.477.058

14.477.058

13.834.328

23.846.144
23.846.144

Overige schulden ..............................................................

178/9

1.348.758

42/48

1.105.128.166

5.9

843.502.987
813.834.328

800.000.000

176

Financiële schulden .........................................................

1.888.234.063

800.000.000

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

Schulden op ten hoogste één jaar ........................................
...........................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ............................................................................

Vorig boekjaar

28.461.536
28.461.536

1.207.123
1.010.878.354

42
43

722.528.633

610.946.642

Kredietinstellingen .......................................................

430/8

145.350.847

1.243.586

Overige leningen .........................................................

439

577.177.786

609.703.056

Handelsschulden ...............................................................

44

Leveranciers ...............................................................

440/4

Te betalen wissels ......................................................

441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..............................................................

5.9

70.873.392
70.873.392

79.345.671
79.169.244
176.427

46

1.203.965

45

57.175.120

40.810.979

Belastingen .................................................................

450/3

17.058.239

5.499.228

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................

454/9

40.116.881

35.311.751

Overige schulden ..............................................................

47/48

Overlopende rekeningen .......................................................
............
TOTAAL DER PASSIVA ...................................................
................

5.9

253.347.056

279.775.062

492/3

37.524.283

33.852.722

10/49

6.246.776.328

5.943.816.223
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RESULTATENREKENING
Toel.
Bedrijfsopbrengsten ..............................................................
.............
Omzet ..............................................................................

Codes
70/74

770.161.353

Vorig boekjaar
755.217.879

70

308.695.661

304.928.401

Toename (afname) in de voorraad goederen in
bewerking en gereed product en in de bestellingen in
uitvoering ..................................................................(+)/(-)

71

16.307.972

25.008.292

Geproduceerde vaste activa ..............................................

72

47.609.153

43.810.929

74

397.548.567

381.470.257

Andere bedrijfsopbrengsten ...............................................

5.10

Boekjaar

5.10

Bedrijfskosten ........................................................................
...
Handelsgoederen,
grond- en hulpstoffen ...........................

60/64

Aankopen .....................................................................

600/8

Afname (toename) van de voorraad ...................(+)/(-)

60

792.780.479
253.559.687

781.607.720
260.335.447

250.790.875

260.814.815

609

2.768.812

-479.368

61

312.309.407

299.399.283

62

178.110.413

165.846.467

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ................................................................................

630

45.806.408

47.487.423

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen
(terugnemingen) ........................................................(+)/(-)

631/4

734.582

-67.633

Diensten en diverse goederen ...........................................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ............(+)/(-)

5.10

Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..............................(+)/(-)

5.10

635/7

-20.306.927

-7.137.234

Andere bedrijfskosten ........................................................

5.10

640/8

22.566.909

15.743.967

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ............................................................................ (-)

649

Bedrijfswinst(verlies) .....................................................(+)/(-)

9901

-22.619.126

-26.389.841

Financiële opbrengsten .........................................................
................
Opbrengsten uit financiële vaste activa .............................

75

229.202.174

273.243.480

Opbrengsten uit vlottende activa .......................................

750

104.433.674

176.430.894

751

123.685.173

92.675.839

1.083.327

4.136.747

Andere financiële opbrengsten .........................................

5.11

752/9

Financiële kosten ..................................................................
.
Kosten van schulden ........................................................

5.11

65
650

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen (Terugneming) ..............(+)/(-)

651

Andere financiële kosten ...................................................

652/9

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor
belasting ....................................................................... (+)/(-)

9902

102.127.797

90.154.237

98.028.021

84.401.667

4.099.776

5.710.570

42.000

104.455.251

156.699.402
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Uitzonderlijke opbrengsten ...................................................
...................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa .......................................................................

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

76

426.624.547

2.931.604.760

760

14.143

56.214

Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa .......................................................................

761

4.711.681

2.771.320.755

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ..............................................................

762

450.000

86.824.980

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa ...................

763

379.022.025

66.774.655

Andere uitzonderlijke opbrengsten ....................................

764/9

42.426.698

6.628.156

Uitzonderlijke kosten ..........................................................
............
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa .......................................................................

66

96.516.186

660

2.837.783.123

3.200.218

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ............

661

90.515.000

2.801.153.372

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
Toevoegingen (bestedingen) ....................................(+)/(-)

662

100.000

11.040.151

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..............

663

5.077.420

15.600.926

823.766

6.788.456

Andere uitzonderlijke kosten .............................................

5.11

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ......................................................................... (-)

664/8
669

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting ..........(+)/(-)

9903

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen ....................
....................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen .....................
....................
.....................
.........
Belastingen op het resultaat ........................................(+)/(-)
.....................
.......
Belastingen ......................................................................

780

Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen .........................................

434.563.612

250.521.039

-43.943.109

-7.220.378

680
5.12

67/77
670/3
77

Winst (Verlies) van het boekjaar ....................................(+)/(-)

9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .........................
.........................
Overboeking naar de belastingvrije reserves
.......................
....................
.......................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
..........(+)/(-)
.......................
.

789

1.157.862

2.131.970

45.100.971

9.352.348

478.506.721

257.741.417

478.506.721

257.741.417

689
9905
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RESULTAATVERWERKING
Codes
Te bestemmen winst(verlies)saldo ..................................................(+)/(-)

9906

Boekjaar
1.028.785.655

Vorig boekjaar
787.347.697

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..............................(+)/(-)

(9905)

478.506.721

257.741.417

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ....................(+)/(-)

14P

550.278.934

529.606.280

Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................................
.............
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..............................................
aan de reserves ......................................................................................
Toevoeging aan het eigen vermogen .........................................................
............
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .............................................

791/2
791
792
691/2
691

aan de wettelijke reserves ......................................................................

6920

aan de overige reserves ........................................................................

6921

Over te dragen winst (verlies) ..........................................................(+)/(-)

(14)

Tussenkomst van de vennoten (of de eigenaar) in het verlies ................
................
Uit te keren winst ........................................................................................
................
.............
................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................................
.....
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................................

794

Andere rechthebbenden .........................................................................

7.500

694/6
694

7.500

780.328.998

248.456.657
248.456.657

550.278.934

237.061.263
237.061.263

695
696
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TOELICHTING

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Codes
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ..........................................
............................
Mutaties tijdens het boekjaar

20P

Nieuwe kosten van het boekjaar ............................................................

8002

Afschrijvingen.........................................................................................

8003

Andere ..........................................................................................(+)/(-)

8004

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ..........................................
............................
Waarvan

(20)

Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van
leningen en andere oprichtingskosten ...................................................

200/2

Herstructureringskosten ........................................................................

204

Boekjaar
xxxxxxxxxxxxxxx

Vorig boekjaar
2.195.179

258.307

1.936.872

1.936.871

10/58

Nr.

VOL 5.2.1

0403.091.220

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8051P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8021

46.452.274

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8031

35.146.449

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8041

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................

8051

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
....
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
..........................
.................. ......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8121P

8071

148.222.556

159.528.381
xxxxxxxxxxxxxxx

89.155.477

38.804.563

8081
8091
8101

35.146.449

8111
8121

92.813.591

210

66.714.790

11/58

Nr.

VOL 5.2.2

0403.091.220

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN
EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8052P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8022

666.381

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8032

255.442

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8042

116.469

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
......................................

8052

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
....
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
..........................
.................. ......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8122P

28.252.035

28.779.443
xxxxxxxxxxxxxxx

8072

1.956.835

8082

12.104

22.070.956

8092
8102

137.523

8112
8122

23.878.164

211

4.901.279

12/58

Nr.

VOL 5.2.3

0403.091.220

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

GOODWILL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8053P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8023

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8033

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8043

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................

8053

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
....
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
..........................
.................. ......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8123P

xxxxxxxxxxxxxxx

250.000

250.000
xxxxxxxxxxxxxxx

250.000

8073
8083
8093
8103
8113
8123

250.000

212

13/58

Nr.

VOL 5.3.1

0403.091.220

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Mutaties tijdens het boekjaar

8191P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8161

1.744.922

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8171

383.714

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8181

8.688

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8191

109.048.181

8251P

Geboekt .....................................................................................................

8211

Verworven van derden ..............................................................................

8221

Afgeboekt .................................................................................................

8231

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8241

Meerwaarde per einde van het boekjaar .....................................................
.................

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8321P

8271

xxxxxxxxxxxxxxx

107.678.285

11.541.517

628.170

10.913.347
xxxxxxxxxxxxxxx

71.209.427

1.868.370

8281
8291
8301

82.555

8311
8321

72.995.242

(22)

46.966.286

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

14/58

Nr.

VOL 5.3.2

0403.091.220

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8192P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8162

2.152.538

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8172

4.252.946

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8182

5.573

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8192

44.908.443

8252P

Geboekt .....................................................................................................

8212

Verworven van derden ..............................................................................

8222

Afgeboekt .................................................................................................

8232

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8242

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8322P

8272

47.003.278

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

36.365.614

2.461.518

8282
8292
8302

3.060.436

8312
8322

35.766.696

(23)

9.141.747

15/58

Nr.

VOL 5.3.3

0403.091.220

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8163

519.080

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8173

1.505.780

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8183

63.702

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8193
8253P

Geboekt .....................................................................................................

8213

Verworven van derden ..............................................................................

8223

Afgeboekt .................................................................................................

8233

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8243

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8323P

60.870.344

59.947.346
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8273

715.122

8283

2.039

59.186.890

8293
8303

1.488.438

8313
8323

58.411.535

(24)

1.535.811

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

16/58

Nr.

VOL 5.3.5

0403.091.220

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8195P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8165

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8175

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8185

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8195
8255P

Geboekt .....................................................................................................

8215

Verworven van derden ..............................................................................

8225

Afgeboekt .................................................................................................

8235

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8245

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8255

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8325P

xxxxxxxxxxxxxxx

978.354

978.354
xxxxxxxxxxxxxxx

107.815

107.815

xxxxxxxxxxxxxxx

86.282

8275
8285
8295
8305
8315
8325

86.282

(26)

999.887

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

17/58

Nr.

VOL 5.3.6

0403.091.220

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8196P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8166

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8176

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8186

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8196
8256P

Geboekt .....................................................................................................

8216

Verworven van derden ..............................................................................

8226

Afgeboekt .................................................................................................

8236

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8246

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8326P

xxxxxxxxxxxxxxx

188.910

34.457

-194.432
28.935
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

128.503

8276
8286
8296
8306

128.503

8316
8326
(27)

28.935

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

18/58

Nr.

VOL 5.4.1

0403.091.220

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8391P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8361

498.227.530

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8371

244.721.365

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8381

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8391
8451P

Geboekt .....................................................................................................

8411

Verworven van derden ..............................................................................

8421

Afgeboekt .................................................................................................

8431

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8441

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8451

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.................

8521P

6.447.439.482
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Geboekt .....................................................................................................

8471

90.515.000

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

8481

4.711.681

Verworven van derden ..............................................................................

8491

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

8501

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8511

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
.................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
..............................

8521

8551P
..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
.............................. 8541
.
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .............................. 8551
..............................
..............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
........................... (280)
. ...........................
...........................
..........
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 281P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar
...........................
..........
Toevoegingen ............................................................................................
8581

6.193.933.317

2.932.057.044

3.017.860.363
xxxxxxxxxxxxxxx

3.429.579.119

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

Terugbetalingen..........................................................................................

8591

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

8601

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

8611

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

8621

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

8631

xxxxxxxxxxxxxxx

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... (281)
...........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN
PER
...........................
8651
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................
..........
..

19/58

Nr.

VOL 5.4.2

0403.091.220

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8392P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8362

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8372

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8382

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8392
8452P

Geboekt .....................................................................................................

8412

Verworven van derden ..............................................................................

8422

Afgeboekt .................................................................................................

8432

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8442

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8452

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.................

8522P

Geboekt .....................................................................................................

8472

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

8482

Verworven van derden ..............................................................................

8492

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

8502

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8512

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
.................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
..............................

8522

..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
..............................
.
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
..........................
. ..........................

8552P

xxxxxxxxxxxxxxx

13.212.059

3.015.809

16.227.868
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

1.082.082

1.082.082
xxxxxxxxxxxxxxx

35

8542
8552

35

(282)

15.145.751

..........................
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING
.............
BESTAAT -VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 283P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar
...........................
..........
Toevoegingen ............................................................................................
8582
Terugbetalingen..........................................................................................

8592

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

8602

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

8612

Wisselkoersverschillen .......................................................................(+)/(-)

8622

Overige mutaties ................................................................................(+)/(-)

8632

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................
...........................
...........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN
PER
..........
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................
..

xxxxxxxxxxxxxxx

(283)

8652

20/58

Nr.

VOL 5.4.3

0403.091.220

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Mutaties tijdens het boekjaar

8393P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8363

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8373

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8393
8453P

Geboekt .....................................................................................................

8413

Verworven van derden ..............................................................................

8423

Afgeboekt .................................................................................................

8433

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8443

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.................

8523P

Geboekt .....................................................................................................

8473

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

8483

Verworven van derden ..............................................................................

8493

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

8503

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
.................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
..............................

8523

8553P
..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
.............................. 8543
.
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .............................. 8553
..............................
..............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
........................... (284)
. ...........................
...........................
..........
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 285/8P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar
...........................
..........
Toevoegingen ............................................................................................
8583

xxxxxxxxxxxxxxx

3.165.159

28.579

3.136.580
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

1.742.002

1.742.002
xxxxxxxxxxxxxxx

7.134

-124
7.010
1.387.568

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

Terugbetalingen..........................................................................................

8593

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

8603

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

8613

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

8623

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... (285/8)
...........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
........................... 8653
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................
..........
..

xxxxxxxxxxxxxxx

2.024.275

340.870
1.347.594

24.213

1.041.764
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

Hestia NV
Rue Keyenveld 58
1050 Brussel 5
België
0413.879.402
Gewoon

999

99,90

599990

99,99

99

99,00

43999

99,99

338786077 100,00

240987361 100,00

3917000

39,17

165.668

-62.709

31/12/2007

EUR

547.013.213

67.213.780

31/12/2007

EUR

236.641

3.793

31/12/2007

EUR

-15.709.420

-1.998.977

31/12/2007

EUR

186.037.877

-44.583.703

31/12/2007

EUR

53.720.425

-2.831.924

31/12/2007

EUR

3.758.216.614

160.353.093

0,00

Solvay-Coordination Internationale des
Crédits Commerciaux - CICC NV
Rue de l'arbre bénit 21
1050 Brussel 5
België
0425.487.035
Gewoon

EUR

0,00

Solvay Chimie NV
Rue Prince Albert 44
1050 Brussel 5
België
0408.249.541
Gewoon

31/12/2007

0,01

Solvay Chemicals International NV
Rue Prince Albert 44
1050 Brussel 5
België
0406.804.736
Gewoon

(+) of (-)
(in eenheden)

1,00

Solvay Benvic & Cie Belgium V.O.F.
Rue Prince Albert 44
1050 Brussel 5
België
0461.989.125
Maatschappelijke aandelen

Nettoresultaat

0,01

Resol & Cie V.O.F.
Rue Prince Albert 44
1050 Brussel 5
België
0448.967.963
Maatschappellijke aadelen

Eigen vermogen

0,10

Mutuelle Solvay Comm.V
Rue Keyenveld 58
1050 Brussel 5
België
0439.234.113
Gewoon

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

60,83
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

Solvay Participations Belgique NV
Rue Prince Albert 33
1050 Brussel 5
België
0403.409.340
Gewoon

6549

99,98

157803

99,99

10085 100,00

590

98,33

3146819

39,40

150

93,75

150

93,75

146500 100,00

11.368

31/12/2007

EUR

1.200.819

-3.831.039

31/12/2007

EUR

93.759.969

-1.007.314

31/12/2006

EUR

-29.012

-11.807

31/12/2007

EUR

176.788.000

-16.749.000

31/12/2006

EUR

-67.446

-69.046

31/12/2006

EUR

-25.831

-27.431

31/12/2007

EUR

827.398

-566.697

6,25

Solvay Benvic France S.A.S. BO
Paris
Paris
Frankrijk
Gewoon

1.897.994

6,25

Solsar Immo SCI BO
Paris
Paris
Frankrijk
Maatschappellijke aandelen

EUR

10,60

Mouguerre Briscous Immobilier SCI BO
Paris
Paris
Frankrijk
Maatschappellijke aandelen

31/12/2007

1,67

Inergy Automotive Systems NV
Paris
Paris
Frankrijk
Gewoon

(+) of (-)
(in eenheden)

0,00

Donasol SARL SE
Paris
Paris
Frankrijk
Gewoon

Nettoresultaat

0,01

Solvay Holding Nederland B.V NV
Amsterdam
Amsterdam
Nederland
003939546B01
Gewoon

Eigen vermogen

0,02

Solvay Specialties Compounding NV
Rue du Prince Albert 33
1050 Elsene
België
0880.405.949
Gewoon

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

Solvay - Carbonate - France S.A.S. BO
Paris
Paris
Frankrijk
611106 100,00

Gewoon

882980 100,00

14994

99,96

27870223 100,00

284538 100,00

31/12/2007

EUR

29.418.722

6.863.435

31/12/2007

EUR

57.208.843

20.184.549

31/12/2007

EUR

363.919

71.264

31/12/2007

EUR

488.907.000

-17.255.226

31/12/2007

EUR

12.489.386

-4.187.399

31/12/2007

EUR

15.351.518

4.996.910

31/12/2007

EUR

7.266.930

1.463.600

31/12/2007

EUR

299.243.712

60.575.018

0,00

Solvay - Fluorés - France S.A.S. BO
Paris
Paris
Frankrijk
Gewoon

(+) of (-)
(in eenheden)

0,04

Solvay Finance France NV
Paris
Paris
Frankrijk
Gewoon

Nettoresultaat

0,00

Solvay Finance NV
Paris
Paris
Frankrijk
Gewonn

Eigen vermogen

0,00

Solvay - Electrolyse - France S.A.S. SE
Paris
Paris
Frankrijk
Gewoon

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00

Solvay - Oléfines - France S.A.S.
BO
Paris
Paris
Frankrijk
Gewoon

5000 100,00

0,00

Solvay - Spécialités - France S.A.S BO
Paris
Paris
Frankrijk
Gewoon
Solvay Iberica S.L. BO
Barcelone
Barcelona
Spanje

114468 100,00

0,00
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DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

Gewoon

%

183200 100,00

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

1625400 100,00

248250

51,83

99000

3,67

31307760

97,92

900000 100,00

13322400 100,00

4995000

99,90

-208.597

31/12/2006

EUR

333.807

-25.461

31/12/2006

EUR

2.341.292

-83.232

31/12/2007

EUR

9.985.486

55.864

31/12/2007

EUR

1.527.510

-552.956

31/12/2007

EUR

97.137.301

33.834.456

31/12/2007

EUR

27.066.262

-28.609.709

0,00

Solvay Finanziaria S.p.A. BO
Milano
Milano
Italië
Gewoon

1.736.267

0,00

Solvay Chimica Italia S.p.A. BO
Milano
Milano
Italië
Gewoon

EUR

2,08

Solvay Benvic Italia S.p.A. BO
Ferrara
Ferrara
Italië
Gewoon

31/12/2007

96,33

Societa Bario e Derivati - SABED S.p.A.
BO
Massa
Massa
Italië
Gewoon

(+) of (-)
(in eenheden)

48,17

Solval S.p.A. BO
Milano
Milano
Italië
Gewoon

Nettoresultaat

0,00

SOL.MARE S.r.l. BO
Rosignano
Rosignano
Italië
Gewoon

Eigen vermogen

0,00

Societa Elettrochimica Solfuri e
Cloroderivati S.p.A.- ELESO BO
Milano
Milano
Italië
Gewoon

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,10
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NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

Solven S.p.A. BO
Via Piave 6
I-57013 Rosignano - Solvay
Italië
Gewoon

90000

75,00

148255

52,26

50

0,39

10000

50,00

5000 100,00

1 100,00

Solvay Chimika NV
Athènes
Athènes
Griekenland

1200125 100,00

102.747

-7.232

31/12/2007

EUR

610.349.918

-92.548.631

31/12/2007

EUR

533.123

743.240

31/12/2006

CHF

49.204

-188

31/12/2007

CHF

13.172.699

4.620.000

31/12/2007

EUR

2.501.853

2.207.534

31/12/2007

EUR

3.144.117.000

186.102.000

31/12/2006

EUR

171.743

39.883

0,00

Solvay Finance (Luxembourg) NV
Luxembourg
Luxembourg
Luxemburg
Gewoon

EUR

0,00

3S Solvay Shared Services Lda BO
Lisboa
Lisboa
Portugal
Gewoon

31/12/2006

50,00

Solvay Schweiz AG BO
Zurzach
Zurzach
Zwitserland
Gewoon

(+) of (-)
(in eenheden)

99,61

Société à responsabilité limitée pour la
Soude et l'Industrie Chimique
SOUDINDUSTRIE BO
Zürich
Zürich
Zwitserland
Gewoon

Nettoresultaat

47,74

Solvay Österreich GmbH BO
Wien
Wien
Oostenrijk
Gewoon

Eigen vermogen

25,00

Solvay GmbH BO
Hannover
Hannover
Duitsland
Gewoon

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00
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NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

Gewoon

399999

%
99,99

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

1000 100,00

250 100,00

503 100,00

10000000 100,00

5000000 100,00

3000000 100,00

Solvay Chimie Srl BO
Bucarest
Bucarest
Roemenië
0000.000.000

2000 100,00

7.608.851

31/12/2006

NOK

117.002

2.682

31/12/2006

HRK

910.153

385.919

31/12/2006

HUF

140.929.000

-15.428.000

31/12/2006

CZK

22.355.000

8.175.000

31/12/2006

SKK

27.174.000

-2.587.000

31/12/2006

PLZ

4.803.403

1.814.171

31/12/2006

ROL

589.962

183.049

0,00

Solvay Chemia Sp. zo.o BO
Warsawa
Warsawa
Polen
0000.000.000
Gewoon

8.851.642

0,00

Solvay-Slovchem Spol. S.r.o. BO
Bratislava
Bratislava
Slovaakse Republiek
0000.000.000
Gewoon

SEK

0,00

Solvay-Chem Spol. S.r.o. BO
Praha
Praha
Tsjechische Republiek
0000.000.000
Gewoon

31/12/2006

0,00

Solvay Kemia Kft BO
Budapest
Budapest
Hongarije
0000.000.000
Gewoon

(+) of (-)
(in eenheden)

0,00

Solvay Kemija d.o.o. BO
Zagreb
Zagreb
Kroatië
0000.000.000
Gewoon

Nettoresultaat

0,00

Solvay Norway A/S BO
Sofiemyr
Sofiemyr
Noorwegen
0000.000.000
Gewoon

Eigen vermogen

0,01

Solvay Nordic A.B. BO
Moelndal
Moelndal
Zweden
Gewoon

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00
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NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

Gewoon

%
10 100,00

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

196

98,00

200 100,00

1800000 100,00

400 100,00

9600 100,00

294000

11,95

449550

0,15

490.508

31/12/2007

USD

1.199.202.744

80.972.000

31/12/2007

USD

119.714.000

33.702.410

31/12/2007

JPY

627.344.000

77.333.090

31/12/2007

JPY

493.497.000

-2.436.000

31/12/2007

KRW

18.025.000

-5.706.000

31/12/2007

INR

2.738.591.000

-135.147.351

88,05

Solvay Specialities India Private Limited
BO
Mumbai
Mumbai
India
Gewoon

1.175.769

0,00

Daehan Specialty Chemicals C° Ltd BO
Seoul
Seoul
Zuid-Korea
0000.000.000
Gewoon

TRY

0,00

Solvay Advanced Polymers K.K. BO
Tokyo
Tokyo
Japan
0000.000.000
Gewoon

31/12/2006

0,00

Nippon Solvay K.K. BO
Tokyo
Tokyo
Japan
0000.000.000
Gewoon

(+) of (-)
(in eenheden)

0,00

Blair International Insurance (Cayman) Ltd
BO
George Town
George Town
Caymaneilanden
0000.000.000
Gewoon

Nettoresultaat

2,00

Solvay America Inc BO
Houston
Houston
Verenigde Staten van Amerika
0000.000.000
Gewoon

Eigen vermogen

0,00

Solvay Kimya Ltd STI BO
Istanbul
Istanbul
Turkije
0000.000.000
Gewoon

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

99,85
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NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

Solvay Asia Pacific Pte Ltd BO
Singapore
Singapore
Singapore
0000.000.000
Gewoon

2000000 100,00

592594639

49,99

2450000

49,00

4000000 100,00

750000 100,00

16851

23,42

SGD

10.746.950

2.586.953

31/12/2007

THB

12.908.164.000

654.480.869

31/12/2006

THB

41.230.157

7.151.430

31/12/2007

AUD

20.845.000

3.708.000

31/12/2006

NZD

838.172

-565

31/12/2006

EUR

5.435.661

323.904

EUR

0

0

USD

41.506.658

8.833.387

0,00

Ecophos NV
Lei 19
3000 Leuven
België
0458.119.122
Gewoon

31/12/2007

0,00

Solvay Interox (New-Zealand) Ltd BO
Auckland
Auckland
Nieuw-Zeeland
0000.000.000
Gewoon

0,00

Blue Sky Development CVBA
Avenue Fonsny 58 , bus 6
1060 Brussel 6
België
0403.091.220
Gewoon

100

14,29

0,00

Conduit Ventures Limited BO
London
London
Verenigd Koninkrijk
Gewoon

31/12/2006

5

20,00

(+) of (-)
(in eenheden)

0,00

Solvay Interox Pty Ltd BO
Banksmeadow
Banksmeadow
Australië
0000.000.000
Gewoon

Nettoresultaat

0,00

Vee Choke Charoen Co Ltd BO
Bongkok
Bangkok
Thaïland
0000.000.000
Gewoon

Eigen vermogen

0,00

Vinythaï Public Co Ltd BO
Bangkok
Bangkok
Thaïland
0000.000.000
Gewoon

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00
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NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

Conduit Ventures II Ltd SE
London
London
Verenigd Koninkrijk
Gewoon

5000000

20,00

52922

20,00

500000

10,00

180000

15,00

EUR

0

0

31/12/2006

SIT

3.856.539.650

2.979.131

31/12/2006

CAD

17.386.892

-263.108

31/12/2006

THB

530.383.936

75.520.564

0,00

Thai Refined Salt Co BO
Bangkok
Bangkok
Thaïland
0000.000.000
Gewoon

(+) of (-)
(in eenheden)

0,00

Pangaea Venyures Ltd BO
Vancouver
Vancouver
Canada
Gewoon

Nettoresultaat

0,00

Belinka Perkemija DD BO
Ljubljana
Ljubljana
Slovenië
0000.000.000
Gewoon

Eigen vermogen

0,00
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ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE ONDERNEMING AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONBEPERKT
AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID
De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening
gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze
vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A,B of C) die onderaan het blad wordt bepaald.
De jaarrekening van de vermelde onderneming:
A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;
B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een ander lidstaat van de Europese Unie,
overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn 68/151/EEG;
C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming die is
opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
inzake de geconsolideerde jaarrekening.
NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM
en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
HET ONDERNEMINGSNUMMER
Resol & Cie V.O.F.

Eventuele code

A

Rue Prince Albert 44
1050 Brussel 5
België
0448.967.963
Solvay Benvic & Cie Belgium V.O.F.

A

rue du Prince Albert 44
1050 Brussel 5
België
0461.989.125
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OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen ...................................................................................................................
.
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag .....................................
Niet-opgevraagd bedrag ........................................................................................

51
8681
8682

Vastrentende effecten ..............................................................................................
......................
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ...................................

52

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen ..............................................................
......................................................
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

53

221

221

8684

hoogstens één maand ....................................................................................

8686

meer dan één maand en hoogstens één jaar ..................................................

8687

meer dan één jaar ...........................................................................................

8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ...........................................
...........................................
..............................

8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Over te dragen kosten

8.632.798

Verkregen opbrengsten

14.615.162
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.......................................................

100P

XXXXXXXXXXXXXX

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar........................................................

(100)

STAAT VAN HET KAPITAAL

Vorig boekjaar

Maatschappelijk kapitaal

Codes

1.270.516.995

1.270.516.995

Bedragen

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
Andelen zonder aanduiding van nominale waarde

1.270.516.995

84.701.133

Op naam................................................................................................................

8702

XXXXXXXXXXXXXX

33.235.339

Aan toonder...........................................................................................................

8703

XXXXXXXXXXXXXX

51.465.794

Codes

Niet-opgevraagd
bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ......................................................................................

(101)

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal .........................................................................

8712

Opgevraagd,
niet-gestort bedrag
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes

Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag ..............................................................................................................................
.......................... .........
Aantal aandelen ..............................................................................................................................
..........................
.........
Gehouden
door haar dochters
..........................
..................
Kapitaalbedrag ................................................................................................................................
.......
Aantal aandelen ..............................................................................................................................
.........

8721
8722

8731
8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN
Bedrag van de lopende converteerbare leningen .............................................................................
..........................................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ................................................................................................
.......................................
Maximum aantal uit te geven aandelen ...........................................................................................
............................................
Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

8740

Aantal inschrijvingsrechten in omloop .............................................................................................
..........................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ................................................................................................
.......................................
Maximum aantal uit te geven aandelen ............................................................................................
...........................................

8745

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal .........................................................................................................
..............................

8741
8742

8746
8747
8751

25.000.000
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Codes

Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen ..............................................................................................................................
.........
Daaraan verbonden stemrecht .......................................................................................................
................................
Uitsplitsing van de aandeelhouders

8761

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ...................................................................
...................................................................
Aantal aandelen gehouden door haar dochters ...............................................................................
.
........................................................

8771

8762

8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
G. VERKLARINGEN ONTVANGEN IN UITVOERING VAN DE WET VAN 2 MAART 1989
Solvac NV heeft er de vennootschap van op de hoogte gebracht dat ze 25.414.830 Solvay-aandelen bezit, wat haar recht geeft op 30 % van
de stemmingsrechten.
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VOL 5.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.
Hangende geschillen en andere exploitatie
risco's

29.259.170

35/58

Nr.

VOL 5.9

0403.091.220

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER
DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ...................................................................................................................................

8801

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

8831

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

8841

Overige leningen ................................................................................................................................

8851

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.
Leveranciers .......................................................................................................................................

8861

Te betalen wissels .............................................................................................................................

8881

8871

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

8891

Overige schulden ......................................................................................................................................

8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....................................
................................

(42)

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ...................................................................................................................................

8802

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

8832

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

8842

Overige leningen ................................................................................................................................

8852

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.
Leveranciers .......................................................................................................................................

8862

Te betalen wissels .............................................................................................................................

8882

8872

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

8892

Overige schulden ......................................................................................................................................

8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens
5 jaar ..............................................................................................................................................................
....
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8912

Financiële schulden ...................................................................................................................................

8803

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

8813

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

8833

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

8843

Overige leningen ................................................................................................................................

8853

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.
Leveranciers .......................................................................................................................................

8863

Te betalen wissels .............................................................................................................................

8883

14.477.058
23.846.144
23.846.144

1.348.758

39.671.960

800.000.000

800.000.000

8873

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

8893

Overige schulden ......................................................................................................................................

8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .......................................................
.......................................................
........................................

14.477.058

8913

800.000.000
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Codes

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ...................................................................................................................................

8921

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

8931

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

8941

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

8951

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

8961

Overige leningen ................................................................................................................................

8971

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.
Leveranciers .......................................................................................................................................

8981

Te betalen wissels .............................................................................................................................

9001

8991

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

9011

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ...............................................

9021

Overige schulden ......................................................................................................................................

9051

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ....................................................
.................

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden of onherroepelijk beloofd op activa
van de onderneming
Financiële schulden ...................................................................................................................................

8922

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

8932

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

8942

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

8952

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

8962

Overige leningen ................................................................................................................................

8972

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.
Leveranciers .......................................................................................................................................

8982

Te betalen wissels .............................................................................................................................

9002

8992

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ...............................................

9022

Leveranciers .......................................................................................................................................

9032

Te betalen wissels ..............................................................................................................................

9042

Overige schulden ......................................................................................................................................

9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming ...........................................................................................................................
..
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

9062

Belastingen (post 450/3 van de passiva)
Vervallen belastingschulden ....................................................................................................................

9072

Niet-vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

9073

5.260.923

Geraamde belastingschulden ....................................................................................................................

450

11.797.316

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ............................................

9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .......................................................

9077

40.116.881
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Toe te rekenen kosten
Over te dragen opbrengsten
Omrekeningverschillen met een creditsaldo

37.412.098
1.676
110.508

38/58

Nr.
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BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
Uitsplitsing per geografische markt
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen .............................................................................................................

740

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

9086

1.200

1.195

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

9087

1.141,6

1.171,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

9088

2.010.582

1.991.259

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

620

107.298.874

103.269.735

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

621

31.033.865

30.914.180

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................

622

28.490.514

21.324.719

Andere personeelskosten ....................................................................................

623

9.283.062

7.996.694

Pensioenen ..........................................................................................................

624

2.004.098

2.341.139

635

-18.236.876

-2.622.234

Voorzieningen voor pensioenen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ........................................ (+)/(-)
Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt .........................................................................................................

9110

877.349

Teruggenomen ..............................................................................................

9111

142.767

Op handelsvorderingen
Geboekt .........................................................................................................

9112

26.197

Teruggenomen ..............................................................................................

9113

93.830

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen .....................................................................................................

9115

9.775.358

21.446.281

Bestedingen en terugnemingen ..........................................................................

9116

30.082.285

28.583.515

Bedrijfsbelastingen en -taksen .............................................................................

640

6.738.159

5.589.231

Andere ................................................................................................................

641/8

15.828.750

10.154.736

Andere bedrijfskosten

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

9096

9

14

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

9097

8,9

13,4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

9098

15.760

23.552

Kosten voor de onderneming ...............................................................................

617

523.830

760.020

39/58

Nr.
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies ..........................................................................................

9125

Interestsubsidies ...........................................................................................

9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Wisselkoersverschillen

1.064.841

Meenwaarden op realisatie van vlottende activa

2.366.036

Overide
Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio ....................
....................
Geactiveerde interesten ........................................................................................
....................
..
....................
Waardeverminderingen op vlottende activa
.........
Geboekt ...............................................................................................................
Teruggenomen ....................................................................................................

1.733.689

6501

18.486

37.022

258.307

487.552

6503

6510

42.000

6511

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling
van vorderingen ..................................................................................................

653

201.356

267.950

Wisselkoersverschillen

1.285.048

2.878.111

Overige financiële commissies

2.613.373

2.564.509

Voorzieningen met financieel karakter
Gevormd ..............................................................................................................

6560

Aangewend en teruggenomen .............................................................................

6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Boekjaar

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
Vergoeding voor niet mededinging

30.000.000

Cessie van intellectuele eigendom

10.000.000

Overige

2.426.698

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
Overige

823.766
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar ..........................................................................................
.............................................
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
...........................................................................
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................
Geraamde belastingsupplementen ...........................................................................................................

9134

747.475

9135

1.792.349

9136

1.044.874

9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren ...................................................................................
....................................................
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ...................................................................................

9138

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd ...................

9140

9139

410.387
410.387

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Niet toegelaten uitgaven

3.915.000

Definitief belaste inkomsten

44.520.000

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties ........................................................................................................................................
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...............................

9141

368.993.871

9142

264.212.524

Andere actieve latenties
Gecumuleerde fiscale verlizen die aftrekbaar
zijn van latere belastbare winsten

104.781.617

Passieve latenties .....................................................................................................................................

9144

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ........................................................................

9145

107.370.037

116.702.418

Door de onderneming ..........................................................................................

9146

122.145.094

131.738.868

Bedrijfsvoorheffing ...............................................................................................

9147

30.642.219

29.282.570

Roerende voorheffing ..........................................................................................

9148

37.091.808

33.300.474

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN..

Boekjaar

9149

..
..
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ..............................................................
9150
..
Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten ................................................
9151
..
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
..
9153
gewaarborgd ............................................................................................................................................. ..
..
..
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
..
..
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
..
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming
..
Hypotheken
..
Boekwaarde van de bezwaarde activa ................................................................................................ ..
9161
..
Bedrag van de inschrijving .................................................................................................................. ..
9171
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ............................................................................ ..
9181
..
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ...................................................... ..
9191
..
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
9201
activa ........................................................................................................................................................ ..
..
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
..
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
..
..
Hypotheken
..
Boekwaarde van de bezwaarde activa ................................................................................................ ..
9162
..
Bedrag van de inschrijving ..................................................................................................................
9172
..
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ............................................................................ ..
9182
..
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ......................................................
9192
..
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
..
9202
activa ........................................................................................................................................................
..
..
..
GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE..
EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN ..
NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN
..
..
Overdracht van vorderingen aan een factor, onder
..
voorbehoud van inning bij de debiteur
959.176
..
..
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
..
..
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA
..
..
TERMIJNVERRICHTINGEN
..
Gekochte (te ontvangen) goederen ..............................................................................................................
9213
............................................
..
Verkochte (te leveren) goederen ..................................................................................................................
9214
..
......................................
Gekochte (te ontvangen) deviezen ...............................................................................................................
9215
...........................................
..
Verkochte (te leveren) deviezen ...................................................................................................................
9216
..
.....................................
..
VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN ..AAN REEDS
..
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN
..
..
..
BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN..
..
..
..
- Verbintenis tegenover de EU voor een bedrag van 167.062.000 EUR in verband met de H2O2-boete die onze
vennotschap op 3 mei 2006
..
werd opgelegd, aangezien het ingediende beroep niet scorsend is.
. een commerciël geschil met
- Verbintenis jegens Tilmans Trading International NV voor een bedrag van 10.500.000 EUR als dekking van
Waarvan

een van onze dochterondernemingen.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
- Verbintenis jegens de Deutsche Bank vooe een bedrag van 14.148.522 EUR in verband met onze ethyleenbevoorrrading.
- In het kader van de vervreemding van activiteiten heeft de vennotschap bepaalde veebintenissen aangegaan. Eventuele risico's die hieruit
voorvloeien zijn perfect onder controle, er zijn voldoende voorzieningen voor en ze worden constant in de gaten gehouden.

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF
OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE
GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN
De annvullende pensioenstesels van het personeel zijn in regementateringen die van land verschillen. Als algemeen beginsel word
aangenomen dat bij oppensioenstelling of bij het een rente wordt toegekend, die bepaald word op grond van anciënniteit en van de laatste
bezoldiging waarop de op rust gestelde personeelsleden en hun rechtebbenden aanspraak kunnen maken, omvatten het wettelijke pensioen,
voordelen voortvloeiend uit aanvullende regelingen, alsook de verplichtingen, naargelang het geval, aangegaan door zelfstandige
pensioenfondsen of door de maatschappij. De financieringsmodaliteiten of de dekking vershillen naargelang de plaatselijke
omstandigheden: groepverzekering, pensioenfonds, eventuele toelagen ten laste van de maatschappij. In al onze regelingen is een
kostenbeperking voor de maatschappij voorzien. De bestuurders belast met het dagelijkse bestuur genieten eveneens van een
pensioenstelsel dat gebaseerd is op soortgelijke principes. De kosten uit dien hoofde door de maatschappij gedragen, worden gedekt door
een adequate provisie in de balans.
Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes

Boekjaar

(280/1)

3.429.579.119

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa ...............................................................................................
........................
Deelnemingen .......................................................................................................

(280)

3.429.579.119

3.261.876.273
3.261.876.273

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

9271

Andere vorderingen ...............................................................................................

9281

Vorderingen ................................................................................................................
...............
Op meer dan één jaar ...........................................................................................

9291
9301

11.964.072

41.093.961

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

9311

2.420.752.125

2.308.013.472

Geldbeleggingen ........................................................................................................
.......................
Aandelen ...............................................................................................................

9321

Vorderingen ..........................................................................................................

9341

Schulden .....................................................................................................................
..........
Op meer dan één jaar ...........................................................................................

9351
9361

6.200.000

6.200.000

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

9371

586.132.865

640.154.126

2.432.716.197

2.349.107.433

9331

592.332.865

646.354.126

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ...........................

9381

Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming.............................

9391

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen.....................................................
.....................................................
Financiële resultaten
.....................

9401

Opbrengsten uit financiële vaste activa .................................................................
..............................................................
Opbrengsten uit vlottende activa ...........................................................................
....................................................
Andere financiële opbrengsten .............................................................................
..................................................
Kosten van schulden ............................................................................................
...................................
Andere financiële kosten .......................................................................................
........................................
Realisatie van vaste activa

9421

98.140.764

168.978.578

9431

122.900.741

89.871.118

47.273.550

22.964.692

Verwezenlijkte meerwaarden ................................................................................
...............................................
Verwezenlijkte minderwaarden ..............................................................................
.................................................
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

9481

378.588.915

64.709.953

9491

4.713.181

15.092.043

Financiële vaste activa ................................................................................................
...............................
Deelnemingen .......................................................................................................

(282/3)

9441
9461
9471

(282)

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

9272

Andere vorderingen ...............................................................................................

9282

Vorderingen .................................................................................................................
..............
Op meer dan één jaar ...........................................................................................

9292

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

9312

Schulden .....................................................................................................................
..........
Op meer dan één jaar ...........................................................................................

9352

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

9372

15.145.751
15.145.751

12.129.942
12.129.942

9302

9362
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF
MET ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
GECONTROLEERD WORDEN
Codes
Uitstaande vorderingen op deze personen

Boekjaar

9500

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders ............................................................................................................

9503

2.062.358

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...............................................................................................

9504

1.232.000

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Codes
Bezoldiging van de commissaris(sen) .........................................................................................................
........

9505

Boekjaar
340.000

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten .......................................................................................................................
...............................................
Belastingadviesopdrachten .......................................................................................................................
...............................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ...................................................................................
...................................................................................

95061
95062
95063

286.000

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten .......................................................................................................................
...............................................
Belastingadviesopdrachten .......................................................................................................................
...............................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ...................................................................................
...................................................................................

95081
95082
95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORDEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar
gemaakt*
De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*
De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*
De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*
Indien ja, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek
van vennootschappen, is voldaan:

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is
verleend:

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

* Schrappen wat niet van toepassing is.
** Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor
het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en
waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 116

207

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

2. Deeltijds

3. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
equivalenten
(VTE)
(boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
equivalenten
(VTE)
(vorig boekjaar)

(boekjaar)

(boekjaar)
133,7
165.700
17.533.050

952,7 (VTE)
1.664.332 (T)
176.106.315 (T)

977,8
(VTE)
1.689.476 (T)
163.505.329 (T)

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

(T)

(T)

Codes

Gemiddeld aantal werknemers ............
100
Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren 101
Personeelskost ...................................
102
Bedrag van de voordelen bovenop het
loon .....................................................

1. Voltijds

103

855,5
1.498.632
158.573.265
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers ingeschreven in het
personeelsregister ..............................................................
..............................................................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
...........
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

105

880

135

977,8

110

856

127

952,4

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

111

8

8

9,4

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

112

Vervangingsovereenkomst ..............................................

113

16

120

641

26

654,9

121

239

109

322,9

130

27

3

28,1

134

852

132

948,7

132

1

Volgens het geslacht
Mannen ..........................................................................
................
Vrouwen ..........................................................................
................
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ...........................................................
...............................
Bedienden .......................................................................
...................
Arbeiders ........................................................................
..................
Andere ............................................................................
..............

16,0

1,0

133

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
1. Uitzendkrachten
Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .........................................................
.................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................
............................
Kosten voor de onderneming ...............................................................................
...........

Codes

150

2. Ter beschikking van
de onderneming
gestelde personen

8,9

151

15.760

152

523.830
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN
Codes

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven ..........................
..........................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
..........................
.........................
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................
.........................
..........................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ............................
.........................
.....
............................
...............
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven
werk ........
............................
........
Vervangingsovereenkomst ............................................
......
........
............................................
Volgens het geslacht en het studieniveau
........
..
........
Mannen: lager onderwijs ..............................................
........
............................................
secundair onderwijs
.......................................
........
........
hoger niet-universitair.......................................
onderwijs .....................
........
.....................
universitair onderwijs............
.....................................
........
.....................
.....................................
Vrouwen: lager onderwijs ...............................................
........
.....................
................
...........................................
secundair onderwijs
.......................................
..
......
hoger niet-universitair.......................................
onderwijs .....................
.....................
universitair onderwijs............
.....................................
.....................
.....................................
................ .....................
......

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam ................................................
................................................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
.......................................
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .........................
.........................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ............................
.........................
............................
...............
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven
werk ........
............................
........
Vervangingsovereenkomst ............................................
......
........
............................................
Volgens het geslacht en het studieniveau
........
..
........
Mannen: lager onderwijs ..............................................
........
............................................
secundair onderwijs
.......................................
........
........
hoger niet-universitair.......................................
onderwijs .....................
........
.....................
universitair onderwijs............
.....................................
........
.....................
.....................................
Vrouwen: lager onderwijs ...............................................
........
.....................
................
...........................................
secundair onderwijs
.......................................
..
......
hoger niet-universitair.......................................
onderwijs .....................
.....................
universitair onderwijs............
.....................................
.....................
.....................................
.....................
................
Volgens de reden van beëindiging van
de overeenkomst
......
Pensioen ........................................................................
..................
Brugpensioen
..................................................................
........................
Afdanking ........................................................................
..................
Andere reden
...................................................................
.......................
Waarvan: het
aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming ....................
....................
....................
....................
..........

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

205

88

8

90,2

210

7

6

7,9

211

80

2

81,3

212
213

1

220
221
222
223
230
231
232
233

Codes

1,0

6
57

5

6,0
57,8

8
17

1
2

8,1
18,3

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

305

76

8

79,5

310

5

2

5,2

311

71

6

74,3

13
43

1
1

13,2
43,1

10
10

3
3

11,3
11,9

8

9,0
10,0
2,0
58,5

312
313

320
321
322
323
330
331
332
333

340
341
342
343

9
10
2
55

350
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STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID TIJDENS HET
BOEKJAAR
MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE
WERKGELEGENHEID

Maatregelen met een financieel voordeel*
Voordeelbanenplan (ter aanmoediging van de
indienstneming van werkzoekenden die tot risicogroepen
behoren) .........................................................................
.................
Conventioneel
halftijds brugpensioen ............................
............................
Volledige loopbaanonderbreking .....................................
.....................................
Vermindering van de arbeidsprestaties ............................
(deeltijdse
......
................
loopbaanonderbreking) ....................................................
......................................
Sociale Maribel ...............................................................
...........................
Structurele vermindering
van de sociale
zekerheidsbijdragen .......................................................
...................................
Doorstromingsprogramma's
............................................
............................................
Dienstenbanen ...............................................................
.. ......................................
...........................
Overeenkomst werk
- opleiding
......................................
Leerovereenkomst ..........................................................
..............
................................
Startovereenkomst ..........................................................
................................
Andere maatregelen
Stage der jongeren ..........................................................
Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd ...................................................................................
.......
Conventioneel brugpensioen ..........................................
..........................................
Vermindering van de persoonlijke
bijdragen van sociale
zekerheid aan werknemers met......
lage lonen .....................
.....................
.....................
.....................
Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere
......
maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid
totaal voor het boekjaar ..................................................
........................................
totaal voor het vorige boekjaar
........................................
........................................
..........

Aantal betrokken werknemers
Codes

1. Aantal

2. In voltijdse
equivalenten

3. Bedrag van het
financiële
voordeel

414
411
412
413
415
416
417
418
503
504
419

1.081

1.057,6

36

25,9

3.362.950

502
505
506
507

550
550P

1.086
1.083

1.058,4
1.053,9

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR
Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers ...................................................................
Aantal gevolgde opleidingsuren.......................
................................................................
..........................
Kosten voor de onderneming ......................................................................
....................

Codes

Mannen

5801
5802
5803

655
29.240
3.508.000

Codes
5811
5812
5813

Vrouwen
323
14.417
1.730.000

INLICHTINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN VORMING, BEGELEIDING OF MENTORSCHAP DOOR DE
WERKNEMERS GEGEVEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 5 SEPTEMBER 2001 TOT DE VERBETERING VAN DE
WERKGELEGENHEIDSGRAAD VAN DE WERKNEMERS
Activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap
Aantal werknemers welke deze activiteiten uitoefenden ..........................
..........................
Aantal uren besteed aan deze activiteiten ................................................
..........................
Aantal werknemers welke deze activiteiten..........................................
volgden ................................
............
................................
..........................

*

Codes

Mannen

5804
5805
5806

Codes

Vrouwen

5814
5815
5816

Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger.
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WAARDERINGSREGELS
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.
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JAARVERSLAG
BESTUURSVERSLAG AFGASLOTEN PER 14 FEBRUARY 2008

Het is ons een eer en een genoegen u hierbij het verslag te kunnen aanbieden over de activiteiten van uw Vennootschapen en van de
Groep die bestuurt, tijdens het boekjaar 2007, tezamen met de jaarcijfers van Solvay NV over dit boekjaar, afgesloten op 31 december
2007, te uwer goedkeuring.
In 2007 haalt Solvay een record operationeel resultaat van 1,2 miljard EUR en overtreft dat van 2006 met 9%
"Nieuwe records voor omzet (9,6 miljard EUR) en operationeel resultaat (1,2 miljard EUR), het netto resultaat van de Groep (828 miljoen
EUR) en de cash flow (1,4 miljard EUR)
"Recordniveau van het operationeel resultaat voor elk van de drie sectoren: Farmaceutische Producten (stabiel), Chemie (+9%) en
Kunststoffen (+8%)
"Dividend 4,8% verhoogd voor het boekjaar 2007 met 2,20 EUR netto per aandeel (2,9333 EUR bruto per aandeel).
Gang van zaken
De omzet bedraagt 9.572 miljoen EUR in 2007, een vooruitgang met 2 % vergeleken bij 2006, en dit ondanks het ongunstige
wisselkoerseffect. Bij constante wisselkoersen was de omzet met 4 % gestegen.
De REBIT (1.192 miljoen EUR) komt 9 % boven het recordniveau van 2006 uit. De Sector Farmaceutische Producten scoort een resultaat
dat vergelijkbaar is (+1 %) met dat van vorig jaar; de Sectoren Chemie (+9 %) en Kunststoffen (+8 %) blijven groeien. De operationele
marge (REBIT op omzet) bereikt 12,5 %, tegen 11,7% in 2006.
Het netto resultaat van de Groep (828 miljoen EUR) overtreft met +1% het recordpeil van 2006. Behalve de groei van het operationeel
resultaat behelst dit cijfer ook positieve niet-operationele bestanddelen voor 31 miljoen EUR (tegenover een negatief saldo van 40 miljoen
EUR in 2006). Ook de belastinglasten zijn in 2007 sterk gestegen (+158 miljoen EUR) wat te maken heeft met het betere resultaat en het
specifieke effect van de veranderde belastingvoet in Duitsland en Italië (negatief niet-cash effect van 82 miljoen EUR in 2007).
Evolutie per sector
De omzet van de Sector Farmaceutische Producten komt in 2007 op 2.591 miljoen EUR, vergelijkbaar met die van 2006, ondanks het
ongunstige effect van de USD - bij constante wisselkoersen zou de omzet met 3 % gestegen zijn. De omzet van de voornaamste
producten is erop vooruitgegaan, in het bijzonder door de uitstekende prestatie van het geneesmiddel Androgel®, de fenofibraten en de
griepvaccins; ook de omzet in de opkomende landen neemt toe. Dit bracht met zich mee dat we beter opgewassen waren tegen de
aanzienlijke druk op de prijzen in Europa door de toegenomen concurrentie van de generische geneesmiddelen en tegen het verlies van
Pantoloc® in Canada. Het operationeel resultaat (457 miljoen EUR) en de operationele marge (17,6%) zijn te vergelijken met die van
2006. De uitgaven aan O&O (415 miljoen EUR) bedragen 16% van de omzet van 2007. Het programma voor de verbetering van de
efficiëntie "INSPIRE" (300 miljoen EUR besparingen op jaarbasis tegen 2010) wordt geheel volgens plan verder uitgevoerd.
De Sector Chemie boekte in 2007 vooruitgang dankzij het voortdurende goede en globale evenwicht tussen vraag en aanbod. De omzet
van 2007 (3.031 miljoen EUR) is vergelijkbaar (+1 %) met die van 2006. Het resultaat (REBIT op 345 miljoen EUR) komt 9% hoger dan dat
van 2006. De " Minerale producten " en de " Zuurstofproducten " blijven net als de " Elektrochemie " (natriumhydroxide) uitstekend
presteren. De grondstoffen in de fluorchemie staan nog steeds zwaar onder druk en de aangekondigde herstructurering is volop aan de
gang.
De Sector Kunststoffen gaat opnieuw vooruit dankzij de prestatie van zijn " Specialiteiten " en " Vinylproducten ". De omzet neemt in 2007
met 4 % toe, om op 3.950 miljoen EUR uit te komen. Het resultaat (REBIT van 441 miljoen EUR) is nog 8 % beter ondanks het ongunstige
wisselkoerseffect met USD en JPY, vooral in de Speciale Polymeren.
De energiesituatie
De Groep volgt de energiesituatie van zeer nabij en heeft diverse initiatieven genomen om het effect van de dure energie te milderen
(technologisch leiderschap, zeer performante industriële uitrusting, warmtekrachtkoppeling, afsluiten van bevoorradingscontracten op de
middellange en lange termijn). Solvay is partner in het consortium dat Exeltium heet, een groepering van bedrijven met hoog
elektriciteitsverbruik in Frankrijk. De goedkeuring door de Europese overheid zou de grote industriële sites in Frankrijk ook de lange termijn
energiebevoorrading tegen concurrentiële prijzen moeten garanderen. In België is momenteel een haalbaarheidsstudie aan de gang voor
een vergelijkbaar project. Hier dient aan toegevoegd dat elke SBU, afhankelijk van de specifieke marktsituatie, onderhandelt over
prijsverhogingen om zo de hogere energiekost te compenseren.
In 2007 zijn de energieprijzen zeer hoog gebleven. Dankzij zijn eigen aanpak heeft de Groep toch zijn energie-uitgaven binnen redelijke
perken kunnen houden, waardoor ze minder groeiden dan de hoge energieprijzen zouden doen vermoeden.
Zo bedraagt de netto energiefactuur in 2007 ongeveer 8 % van de omzet, wat vergelijkbaar is met het gemiddelde van de laatste jaren.
Ook in 2008 blijven de energieprijzen uiterst hoog.
Commentaar bij de kerncijfers
Resultatenrekening
De niet-recurrente bestanddelen bedragen 31 miljoen EUR in 2007 tegen - 143 miljoen EUR in 2006. Daarin zitten:
enerzijds niet-recurrente opbrengsten, met vooral de meerwaarde (151 miljoen EUR), in het 4e kwartaal geboekt op de verkoop van de
activiteit caprolactonen, de meerwaarde op de verkoop van de Sofina-aandelen (73 miljoen EUR) en de inschrijvingsrechten op de
kapitaalsverhoging van Fortis (37 miljoen EUR);
anderzijds niet-recurrente lasten voor de herstructurering van de fluoractiviteit, die in het 4e kwartaal werd aangekondigd (99 miljoen EUR,
waarvan 65 miljoen EUR activa waardeverminderingen en ook in de Sector Farmaceutische Producten voor het "INSPIRE"-project (59
miljoen EUR) en voor een depreciatie van activa (odiparcil project) na een bijsturing van de prioriteiten inzake O&O.
In 2006 zaten in de niet-recurrente lasten 133 miljoen EUR voor het INSPIRE-project.
De lasten op netto schulden zijn stabiel en bereiken 82 miljoen EUR. Eind december 2007 is vrijwel de totale financiële schuld voor 100%
gedekt tegen een vast tarief van gemiddeld 5,4 % en een duurtijd van 7,7 jaar.
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De inkomsten uit participaties zijn de dividenden die Fortis en Sofina in 2007 hebben uitbetaald.
De belastinglasten zijn in 2007 aanzienlijk toegenomen (+158 miljoen EUR) en komen op 337 miljoen EUR, dit is een gemiddelde
belastingvoet van 29%. Dit is vooral te verklaren door de vooruitgang qua resultaten en het boeken van een specifieke last zonder
cash-effect ten bedrage van 82 miljoen EUR. Inderdaad, als gevolg van de verlaging van het belastingtarief in Duitsland in het 3e trimester
en in Italië in het 4e, zijn uitgestelde belastingvorderingen verminderd wat deze last zonder cash-effect heeft gegenereerd.
In 2007 is er geen resultaat van niet-voortgezette activiteiten, terwijl dit in 2006 opliep tot 103 miljoen EUR netto door de verkoop van de
industriële folies in maart.
Het netto resultaat van de Groep komt uit op 828 miljoen EUR tegen 817 miljoen EUR in 2006. De minderheidsbelangen (47 miljoen EUR)
zijn in vergelijking met 2006 gestegen (toen 26 miljoen EUR), wat te maken heeft met de gunstig geëvolueerde resultaten van participaties
waarbij ook derden betrokken waren.
Cash flow
De afschrijvingen (593 miljoen EUR) zijn sterk gestegen in 2007 wat te maken heef met de activa waardeverminderingen als gevolg van de
herstructurering in de activiteiten fluorchemicaliën en farmaceutische producten. De REBITDA komt op 1.662 miljoen EUR. De cash flow
neemt met 6% toe en bedraagt 1.421 miljoen EUR.
Balans
Het eigen vermogen bedraagt 4.459 miljoen EUR op eind december 2007 en blijft dus stabiel in vergelijking met dit van 2006.
De netto schuld van de Groep vertoont eind december 2007 (1.307 miljoen EUR) een lichte stijging tegenover die van 31 december 2006
(1.257 miljoen EUR). De verhoging van het werkkapitaal in vergelijking met 31 december 2006 komt voort uit een verhoging van de
courante activa op eind 2007 die te maken heeft met de verwachte betaling in 2008 voor de verkoop van de activiteit Caprolactonen die in
2007 werd afgerond.
De verhouding netto schulden/eigen vermogen komt eind december 2007 op 29 % tegen 28 % op het einde van 2006.
De lange en korte termijn ratings van Moody's et S&P zijn voor Solvay respectievelijk A/A2 en A1/P1.

(Financiële schulden - Leningen en kredietlijnen
De belangrijkste leningen die na 2007 vervallen zijn :
- in België : de uitgifte van obligatieleningen van het EMTN-type door Solvay nv voor 800 miljoen EUR : in totaal
- uitgifte van 500 miljoen EUR, vervalt in 2014, met vaste interestvoet van 4,99 % ;
- uitgifte van 300 miljoen EUR, vervalt in 2018, met vaste interestvoet van 4,75 % ;
- in Frankrijk : uitgifte van een achtergestelde schuld van 500 miljoen EUR door Solvay Finance nv met de steun van Solvay nv. Deze
verloopt in 2104 en de jaarlijkse coupon bedraagt 6,375 %.
Voor de financiële schulden met vlottende rentevoet en de schulden met vaste rentevoet waarop een "vaste
rente/variabele rente"-swap is uitgevoerd, is de reële waarde gelijk aan de nominale waarde.
De reële waarde van de schulden met vaste rentevoet van de Groep is eind 2007 op basis van de verkregen noteringen :
o EMTN 500 miljoen EUR 2014 : 494 miljoen EUR,
o EMTN 300 miljoen EUR 2018 : 282 miljoen EUR,
o Hybriede 500 miljoen EUR 2104 : 497 miljoen EUR,
Afgeleide financiële instrumenten
De Solvay-groep kan een beroep doen op afgeleide financiële instrumenten om zich in te dekken tegen wisselrisico's en welbepaalde
risico's met rentevoeten (afdekkingsinstrumenten). Toch zijn niet altijd de vereiste voorwaarden vervuld om de "hedge accounting" volgens
de IFRS-normen te kunnen toepassen. Hieruit volgt dat deze techniek niet altijd kan worden gebruikt als de Groep zich economisch gezien
afdekt.
Voorts is het beleid voor de afdekking van valutarisico's gebaseerd op de volgende principes : de financiering van activiteiten in lokale
munt, de systematische afdekking van transactie valutarisico's op het moment van de verzending van de facturen (zekere risico's) en de
opvolging en eventuele afdekking van de transacties in?valuta die voortvloeien uit de activiteiten van de Groep op basis van de verwachte
kasstromen.

Risicomanagement
Het beleid van de Solvay-groep bestaat erin te komen tot een goed management van de risico's eigen aan de onderneming :
- wij willen elke mogelijke en misschien belangrijke zakelijke opportuniteit met de erbijhorende risico's herkennen, evalueren en ook te baat
nemen door de uitvoering van een systematisch risicomanagement dat integraal deel uitmaakt van de strategie, de beslissingen en de
werking van de onderneming ;
- constant werken wij aan een beter risicomanagement. Wij zorgen ervoor dat eenieder zich daarvan bewust wordt en moedigen de
52/58

Nr.

0403.091.220

VOL 8

JAARVERSLAG
werknemers aan vertrouwen te hebben in de ondernemingsgeest waarbij het risicomanagement een integrerend bestanddeel is van ieders
functie.
Solvay heeft tien risicocategorieën gedefinieerd :
1. Strategisch risico in verband met markt en groei
Het strategisch risico bestaat erin dat Solvay mogelijk te maken krijgt met een ongunstige marktsituatie of een ongunstig evoluerende
concurrentie. Ook is het mogelijk een foute strategische beslissing te nemen.
De technologische vooruitgang die de ontwikkeling mogelijk maakt van alternatieve producten of technologische processen, de drastische
schommelingen van de energieprijs, het mogelijk uitblijven van succes voor een nieuw product, de vergissingen in de productpijplijn, de
schaarste aan onmisbare grondstoffen, de vermindering van de vraag op onze belangrijkste markten tengevolge van de invoering van een
nieuwe wetgeving, gebeurtenissen die het gedrag van onze belangrijkste klanten beïnvloeden of sterk onevenwicht tussen vraag en
aanbod op onze markten, belangrijke sociale crisissen : het zijn allemaal voorbeelden van dit soort risico.
Preventie-inspanning
De beheersing van de mogelijke impact van ongunstige gebeurtenissen wordt op het niveau van de Groep ter hand genomen en behelst
onder meer :
- de activiteiten gericht op het management en het behoud van een evenwichtige productenportefeuille,
- de diversifiëring van het kliënteel en de verschillende marktsegmenten,
- de aanpassing van de activiteiten aan de evolutie van de macro-economische omgeving en van de markt,
- een selectieve verticale integratie om een mogelijk gecumuleerd effect van de grondstofkosten te beperken,
- een strict financieel controlebeleid in verband met de schuldgraad.
2. Risico in verband met de bevoorradingsketen en de productie-eenheden
Het risico in verband met de bevoorradingsketen en de productie-eenheden is de blootstelling van de Solvay-groep aan risico's die te
maken hebben met grondstoffen, leveranciers, productie-eenheden en transporteurs, zoals risico's in geval van motorpech of ernstige
beschadiging van de uitrusting, wegongelukken, nijpend gebrek aan grondstoffen of energie, natuurrampen of stakingen in de
transportsector.
Preventie-inspanning
Met de belangrijkste risico's wordt al rekening gehouden in de richtlijnen en de controleprogramma's zoals die voor gezondheid en
veiligheid en de beveiliging van de productiemethodes, risico-engineering, geïntegreerde planning van middelen en systemen om de
bevoorradingsketen te verbeteren (supply chain optimization systems of ERP), de dringende aanpak van problemen, het centrale en lokale
crisismanagement, de continuïteit van de activiteiten, enz.
3. Risico's in verband met regelgeving, politiek en recht
Een risico met regelgeving ontstaat wanneer Solvay te maken krijgt met een gebeurtenis zoals het niet-aanvaarden van een nieuw
geneesmiddel, openbare prijsregeling, een nieuwe wetgeving die van invloed is op import en export, nieuwe regels die een product
verbieden of waardoor de productie ervan niet langer rendabel is, en zo meer.
Het wettelijk risico is de blootstelling van de Groep aan de negatieve gevolgen van het niet-respecteren van regelgeving of een
contractuele verbintenis, of zelfs het verlies van rechten of verwachte winsten op grond van de gewaarborgde reglementering of een
contract. Diverse aspecten die hierbij komen kijken zijn bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van een product, de administratieve of
gerechtelijke sancties, betwistingen in verband met contractuele of intellectuele eigendom, en ook de ongunstige uitkomst van een
juridisch geschil.
Onder het politiek risico wordt meer bepaald de blootstelling verstaan van Solvay aan politieke beslissingen, de vernietiging of het verlies
van controle over de productiemiddelen, of nog de niet-beschikbaarheid van grondstoffen, uitrustingsgoederen, logistieke of
transportmiddelen door burgeroorlog, nationalisatie, terrorisme of andere omstandigheden waarin het publieke gezag niet op een normale
manier kan worden uitgeoefend.
Solvay moet de reglementaire toelatingen krijgen en behouden voor de werking van het grootste deel van zijn productiesites.
Preventie-inspanning
Goed ontworpen producten en productieprocedés zijn een heel nuttig antwoord op deze reglementaire en wettelijke risico's, net zoals de
stipte indiening van vergunningsaanvragen volgens de regels van de kunst.
Om het wettelijk risico te beheersen kan Solvay terugvallen op interne medewerkers die gespecialiseerd zijn in recht en intellectuele
eigendom. Zo nodig kan het ook een beroep doen op bijkomende externe professionele inbreng.
Politieke risico's ten slotte pakt Solvay aan door een verdeling van de risico's na te streven met plaatselijke of institutionele partners en ook
oplossingen via het sluiten van verzekeringscontracten.
4. Corporate Governance en risico's in verband met interne procedures
Het risico verbonden aan interne procedures bestaat erin dat Solvay zijn eigen gedragscodes, richtlijnen en procedures niet respecteert.
Een foute strategie inzake het personeel, de mislukte integratie van een overgenomen bedrijf, het niet naleven van de regels van
Corporate Governance en van internationaal erkende goede praktijken : het zijn allemaal voorbeelden van dit soort risico.
Preventie-inspanning
In verband met Corporate Governance beschikt Solvay over een gedetailleerd handvest, voor het publiek beschikbaar op www.solvay.com.
Ook publiceert het een jaarlijks verslag gewijd aan de toepassing van de regels van Corporate Governance binnen de
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Solvay-groep.
Wat de risico's betreft die te maken hebben met het gedrag van personen zijn er grootschalige vormingsprogramma's om de aandacht van
de managers te vestigen op het belang van risico's op wettelijk vlak en op het gebied van de antitrustwetgeving.
5. Financieel risico
Hier gaat het om de blootstelling van Solvay aan het wisselrisico en de risico's in verband met liquiditeit, interestvoet, solvabiliteit van een
tegenpartij of het onvermogen om de pensioenverplichtingen te financieren.
o Het liquiditeitsrisico heeft te maken met de mogelijkheid voor Solvay om zijn schulden te betalen of te herfinancieren, met inbegrip van
uitstaande leningen en om zijn werking te financieren.
Dit hangt af van zijn vermogen om liquiditeiten te genereren met zijn activiteiten.
Preventie-inspanning
Van oudsher heeft de Groep de reputatie voorzichtig met zijn financiële middelen om te springen. Solvay streeft een ratio van netto
schulden op het eigen vermogen na die de 45 % nooit langdurig mag overtreffen. Daarbij komt dat Solvay een stevig liquiditeitsprofiel
heeft, vooral dankzij een gezond evenwicht tussen liquiditeiten en stevige bankfaciliteiten.
o Wat het wisselkoersrisico betreft, is Solvay hier door zijn internationale activiteiten heel gewoon aan blootgesteld.
Preventie-inspanning
Solvay nauwlettend toe op de wisselmarkt en neemt het indekkingsmaatregelen van zodra dit nodig is voor periodes van 6 tot 24
maanden. In de praktijk gaat Solvay termijncontracten en optiecontracten aan die voor de volgende maanden de waarde in EUR van de
deviezenstromen verzekeren.
o Het rentevoetrisico is de blootstelling van Solvay aan schommelingen van de rentevoet. Zoals de Groep momenteel georganiseerd is,
heeft hij het grootste deel van zijn netto schuld vastgelegd tegen vaste rentevoeten.
Preventie-inspanning
Solvay volgt nauwgezet de rentemarkt en gaat renteswaps aan van zodra dit nodig blijkt.
o Wat het financieringsrisico voor pensioenverplichtingen betreft, krijgt Solvay hiermee te maken wanneer het een
toegezegd-pensioenregeling betreft. De schommelingen in de disconteringsvoet, de salarissen en de sociale zekerheid, de
levensverwachting en de gelijkwaardigheid van activa en passiva kunnen een belangrijke invloed hebben op de verplichtingen die bij deze
pensioenregelingen horen.
Preventie-inspanning
De Groep heeft zijn blootstelling aan het risico in verband met toegezegd-pensioenregelingen geminimaliseerd door de bestaande
regelingen om te zetten in pensioenplannen met een verminderd risicoprofiel voor toekomstige toegezegde uitkeringen of door ze niet toe
te kennen aan nieuwkomers.
6. Risico's in verband met producten
o Met risico's in verband met producten krijgt Solvay te maken wanneer derden verwond geraken of zijzelf en hun eigendom schade
oplopen na een Solvay-product te hebben gebruikt ; ook wanneer het betrokken geraakt in een gerechtelijke betwisting die hieruit
voortvloeit. Wat de productverantwoordelijkheid betreft kan het gaan om producten die niet beantwoorden aan specificaties, die oneigenlijk
worden gebruikt of waarvan het gebruik gevolgen heeft die tot dan niet bekend waren. Risico's met chemische en plastic-producten
kunnen het gevolg zijn van productiefouten die minderwaardige producten opleveren, of van productvermenging en eventuele
kwaliteitsverandering en kunnen leiden tot een terugroepen van de bewuste producten.
Preventie-inspanning
Met het risico inherent aan de ontwikkeling van een product krijgt Solvay te maken wanneer de ontwikkeling van nieuwe producten en
technologieën mislukt of wanneer de poging om een procedé elders toe te passen tegenvalt.
Preventie-inspanning
Solvay besteedt heel wat middelen aan onderzoek en ontwikkeling en verbetert gedurig de concurrentiekracht van zijn op de lange termijn
belangrijkste producten door technologische verbeteringen en innovaties.
7. Risico's in verband met personen
Bij persoonsgebonden risico's dient in de eerste plaats te worden gedacht aan eventuele negatieve effecten van Solvay-activiteiten en
producten op werknemers, contractuelen of het publiek in het algemeen. Die kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de behandeling in de
fabriek of het transport van gevaarlijke chemische producten. Een zwaar ongeval kan tot gewonden bij het publiek leiden of tot de tijdelijke
sluiting van een fabriek. Uiteindelijk zou dit voor Solvay zeer belangrijke financiële lasten meebrengen.
Preventie-inspanning
De Groep heeft zeer strenge veiligheidsprogramma's uitgewerkt en hij past die ook toe.
Solvay past ook de aanbevelingen toe van beroepsverenigingen zoals Eurochlor en van programma's zoals Responsible Care®.
8. Risico's in verband met het leefmilieu
Het leefmilieurisico dat Solvay loopt kan het gevolg zijn van een lekkage waardoor een chemische substantie vrijkomt, door een defect aan
de industriële uitrusting, een ongeluk bij het transport of een productieprobleem waarbij substanties vrijkomen en daarbij de wettelijke
limieten overschrijden.
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Preventie-inspanning
Voor Solvay is de bescherming van het leefmilieu een essentieel onderdeel van zijn activiteiten. Maatregelen voor de preventie van
vervuiling en van ongevallen zijn bij Solvay altijd al heel belangrijk geweest. In alle fabrieken en vestigingen, gelden richtlijnen en
programma's voor risicocontrole.
9. Risico in verband met informatie en informatietechnologie (IT)
De informatietechnologie (IT) is een onderdeel van de activiteiten van de Groep voor de behandeling en de uitwisseling van informatie en
de verbetering, binnen de onderneming, van procedures zoals de controle en het management van de industriële productie-eenheden, het
beheer van de inventaris, het beheer van de hele bevoorrading en de groei van de productiviteit. Daarom hebben de keuzes en de
strategie inzake informatica een belangrijke invloed op de werking. Verliezen ten gevolge van onderbrekingen, verminderde servicekwaliteit
of panne in het informaticasysteem kunnen de continuïteit van de activiteiten in het gedrang brengen en leiden tot inkomstenverlies.
De informatie over de activiteiten is voor de Groep heel kostbaar. Precies daarom moet ze worden gewaardeerd en beveiligd via
veiligheidsprocedures, zoals de controle op de toegankelijkheid en over het dupliceren van materiaal. De informatie die voor de
onderneming zo belangrijk is, plaatst haar voor een dubbele uitdaging : het risico van niet-beschikbaarheid door ongeluk of verlies
enerzijds en het risico van ontfutseling, misbruik of diefstal anderzijds.
Preventie-inspanning
Iedere werknemer is verantwoordelijk voor het correcte beheer van de informatie conform de wetten en richtlijnen in verband met
informatica en informaticasystemen.
De interne informaticaspecialisten beheren en beschermen de systemen en garanderen er de integriteit van ; ze helpen en vormen de
werknemers op het gebied van de veiligheid van de informatica, maken geregeld back-ups aan en waarborgen een veiliger gebruik van de
systemen.
10. Risico in verband met de reputatie
De reputatie van een onderneming is een belangrijke troef. Een aanslag op de reputatie van een onderneming kan leiden tot een
verzwakte concurrentiekracht. Het risico in verband met de reputatie ligt bij de subjectieve perceptie in haar vele facetten die de
onderscheiden partners van de vennootschap hebben. Vertrouwen is nu eenmaal een essentieel bestanddeel van de reputatie van een
onderneming.
Preventie-inspanning
Behalve een goed management in de algemene zin van het woord dragen ook controleprocedures en systemen, een doeltreffende
communicatie (die zowel transparant, coherent als nauwkeurig is) en solide langetermijnrelaties, zowel binnen als buiten de organisatie, bij
tot een geleidelijk groeiend vertrouwen. Solvay onderhoudt allerlei relaties en zo werkt het mee aan specifieke programma's in de
Verenigde Staten (via de American Chemistry Council) en in Europa.

Investeringen en Onderzoek & Ontwikkeling
De Groep zet actief zijn strategie voor een duurzame en rendabele groei voort met projecten in elk van zijn drie activiteitssectoren. Het
gaat om gerichte investeringen om zijn activiteiten en zijn industriële platforms in bepaalde opkomende markten te verstevigen, meer
bepaald in Azië, Mercosur en Rusland. Dit geldt onder meer voor het Epicerol®-procedé voor epichloorhydrine en waterstofperoxide in
Thailand, speciale polymeren in India en China, en vinylproducten in Rusland en Mercosur. Ook projecten die onze energieprestaties
moeten verbeteren krijgen aandacht. Tegelijk intensiveert de Groep zijn zoektocht naar nieuwe op middellange termijn veelbelovende
activiteitsdomeinen, meer bepaald de membranen voor brandstofbatterijen (joint venture SolviCore), organische producten voor
elektronica, verlichting en fotovoltaïsche cellen (Plextronics) en nanotechnologie.
De uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) voor 2007 bedragen 556 miljoen EUR, waarvan 75% voor de sector Farmaceutische
Producten. De O&O-inspanning voor deze Sector is 415 miljoen EUR, of 16% van zijn omzet. Het uitgavenbudget voor O&O in 2008 komt
op 578 miljoen EUR, waarvan eveneens 75% voor de Sector Farmaceutische Producten.
De investeringen 2007 waren goed voor 777 miljoen EUR in vergelijking met het initiële budget van 905 miljoen EUR. Voor 2008 is het
investeringsbudget ambitieus te noemen, met 1 091 miljoen EUR. Dankzij deze investeringen kan de Groep een reeks projecten uitvoeren
die kaderen in zijn strategie voor een duurzame en rendabele groei en passen bij een dynamisch beheer van zijn activiteitenportefeuille.
Toch zorgt de Groep hierbij voor strenge selectiviteit en probeert hij zijn investeringen in de mate van het mogelijke te spreiden, afhankelijk
van de evolutie van zijn prestaties en de macro-economische situatie.
Financiële informatie per aandeel
Het netto resultaat van de Groep komt op 828 miljoen EUR tegen 817 miljoen EUR in 2006. De minderheidsbelangen (47 miljoen EUR)
zijn toegenomen in vergelijking met 2006 (26 miljoen EUR) wat te maken heeft met de gunstige resultaten van participaties waarbij derden
betrokken zijn. Het netto resultaat per bedrijf komt op 9,46 EUR in 2007 (tegen 9,57 EUR in 2006).
De Raad van Bestuur van 14 februari 2008 heeft besloten op de Gewone Algemene Vergadering van 13 mei 2008 de betaling van een
netto dividend voor te stellen van 2,20 EUR per aandeel. Dit is een verhoging van 4,8% in vergelijking met 2006.
Op basis van de slotkoers van 13 februari 2008 (83,36 EUR), komt dit op een bruto rendement van het dividend van 3,5% en een netto
dividendrendement van 2,6%.
Rekening houdend met het dividendvoorschot van 0,85 EUR netto per aandeel (coupon nr 81), dat uitbetaald werd op 17 januari 2008,
wordt het dividendsaldo over het boekjaar 2007, ofwel 1,35 EUR netto per aandeel (coupon nr. 82). Het wordt uitbetaald op 20 mei 2008.
55/58

Nr.

0403.091.220

VOL 8

JAARVERSLAG
Deze evolutie ligt in de lijn van het dividendbeleid van de Groep dat erin bestaat het dividend te verhogen telkens wanneer dit mogelijk is
en het zo mogelijk niet te verminderen. Sedert 26 jaar is het dividend geleidelijk verhoogd en het is nooit verlaagd.
De prestaties van het moederbedrijf Solvay nv
Solvay nv is een holding die zijn inkomsten hoofdzakelijk haalt uit het beheer van een portefeuille met participaties.
Het exploitatieresultaat is het saldo van de werkingskosten van het hoofdkantoor, gedeeltelijk gecompenseerd door inkomsten uit
industriële en commerciële activiteiten die niet in dochter-ondernemingen zijn ondergebracht.
De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen komt op 105 miljoen EUR, waar dat een jaar eerder 157 miljoen EUR was. Het
saldo van de uitzonderlijke resultaten beloopt 330 miljoen EUR tegenover 94 miljoen EUR in 2006. Rekening houdend met een
belastingskrediet van 44 miljoen EUR tegenover 7 miljoen in 2006, bedraagt de netto winst van Solvay nv in 2007 479 miljoen EUR, te
vergelijken met de 258 miljoen EUR van het voorgaande jaar. Omdat er geen overdracht is naar de belastingvrije reserves komt de te
bestemmen winst van het boekjaar dus op 479 miljoen EUR.
Geen belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden na de jaarafsluiting.

De Externe Audit
Het mandaat van het internationale auditbedrijf Deloitte Bedrijfsrevisoren - vertegenwoordigd door Michel Denayer, werd door de
Algemene Vergadering op 8 mei 2007 verlengd maar loopt af na de Algemene Vergadering van 2010.
De Algemene Vergadering van 8 mei 2007 heeft ook het mandaat verlengd van de plaatsvevangende Commissaris van het internationale
auditbedrijf Deloitte Bedrijfsrevisoren - vertegenwoordigd door Ludo De Keulenaer. Ook dit mandaat vervalt na afloop van de gewone
Algemene Vergadering van 2010.
De Algemene Vergadering heeft ook de jaarlijkse emolumenten bepaald van de effectieve Commissaris heeft recht op 340.000 EUR, alle
kosten inbegrepen, exclusief BTW en gedurende zijn hele mandaat.
Het rapport van de Commissaris is na te lezen op bladzijde 125 van het jaarverslag. De supplementaire erelonen die Deloitte in 2007
heeft ontvangen, bedragen 286.000 EUR.
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SOLVAY NV
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2007
GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Aan de aandeelhouders
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris dat ons
werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen en inlichtingen.

Dit is de eerste niet de eerste controle.

Verklaring over cijfers van het laatste boekjaar: Verklaring met voorbehoud met toelichtende nota
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van SOLVAY NV over het boekjaar afgesloten op
31 december 2007, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal
van 6.246.776 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 478.507 (000) EUR.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat onder
meer: het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe
weergave van de jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten, bevat, het kiezen
en toepassen van geschikte waarderingsregels, en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden
redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben
onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals
uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en
uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in
de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze
beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de
vennootschap met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden
de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de vennootschap te
geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door
de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij van de raad van bestuur en
van de verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen
verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons
oordeel.

In de loop van het voorgaande boekjaar, heeft Solvay NV de meerwaarde resulterend uit de inbreng van Solvay Pharmaceuticals
Luxembourg SARL, ten gevolge van een interne reorganisatie van de groepsstructuur, tenietgedaan door ten aanzien van Solvay
Finance Luxembourg SA een waardevermindering te boeken van 2.778 miljoen EUR.
Deze inbreng was gerealiseerd tegen reële waarde, overeenkomstig de Belgische boekhoudwetgeving. De vennootschap had echter
beslist de toename van de waarde van de deelneming in Solvay Finance Luxembourg SA te beperken tot de historische waarde van de
ingebrachte deelnemingen, zodat de resultaten en het eigen vermogen van Solvay NV niet overmatig beïnvloed werden door de interne
groepsmeerwaarden. Deze waardevermindering van de deelneming was niet conform de Belgische boekhoudwetgeving, die vereist dat
een waardevermindering enkel mag worden geboekt wanneer deze duurzaam is, wat niet het geval was. Derhalve is de
resultatenrekening van het voorgaande boekjaar ondergewaardeerd ten bedrage van 2.778 miljoen EUR en bijgevolg is het eigen
vermogen per 31 december 2007 ondergewaardeerd voor hetzelfde bedrag.
Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van hetgeen in de voorgaande paragraaf is vermeld, geeft de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de
vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Bijkomende verklaring
Bijkomende vermeldingen en inlichtingen
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van Vennootschappen en
van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen en inlichtingen op te nemen die niet van
aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
" Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet
uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd,
alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling.
Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover
wij beschikken in het kader van ons mandaat.
" Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, en onder voorbehoud van de opmerking gemaakt in het eerste deel van
onderhavig verslag, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften.
" Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van
vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld,
stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
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" Tijdens het boekjaar werd een interimdividend uitgekeerd waarover wij het hierbijgaande verslag hebben opgesteld, overeenkomstig
de wettelijke vereisten.
De commissaris
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Michel Denayer
Dit rapport werd opgesteld te Diegem op 15/02/2008.
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