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Aanpassingen: ieder van deze aanpassingen aan de IFRS resultaten wordt geacht significant te zijn naar 
aard of waarde. Het elimineren van deze elementen van de winstmaat verschaft de lezers relevante 
bijkomende informatie over de onderliggende prestatie van de Groep doorheen de tijd omdat dit coherent 
is met hoe de prestaties van de operaties worden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en het 
Executief Comité. Deze aanpassingen omvatten: 

 Resultaten van het beheer van de portefeuille en beoordelingen, 

 Resultaten van historische sanering en belangrijke geschillen, 

 Afschrijvingen van immateriële activa die volgen uit de boekhoudkundige toerekening van de 
overnameprijs (PPA) en uit de reële waardecorrectie van voorraden in de bruto marge, 

 Netto financiële resultaten aangaande wijzigingen in discontovoeten, coupons van hybride obligaties 
die volgens IFRS van het eigen vermogen worden afgetrokken, en impacten van schuldbeheer 
(voornamelijk winsten en verliezen betreffende vervroegde terugbetaling van schulden), 

 Aanpassingen aan de resultaten van investeringen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode, betreffende bijzondere waardeverminderingsverliezen, en niet 
gerealiseerde wisselkoersresultaten op schulden; 

 Resultaten van eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen 
van het totaalresultaat, 

 Belastingseffect aangaande bovenstaande elementen en belastingkosten of –inkomsten uit vorige 
jaren. 

 Alle bovenstaande aanpassingen betreffen zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten, en 
omvatten de impacten van minderheidsbelangen. 

Aanvullende vrijwillige bijdragen met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen: bijdragen aan 
fondsbeleggingen die de verplichte bijdragen aan toegezegd-pensioenregelingen overstijgen. Deze 
betalingen zijn discretionair en worden gedreven door het doel van waardecreatie. 

Beëindigde bedrijfsactiviteit: Een component van de Groep die is afgestoten ofwel is geclassificeerd als 
aangehouden voor verkoop en: 

 Een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt; 

 Deel uitmaakt van één enkel gecoördineerd plan om een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of 
geografisch bedrijfsgebied af te stoten; of 

 Een dochteronderneming is die uitsluitend is overgenomen met de bedoeling te worden doorverkocht. 

Capital expenditure (capex): Contanten betaald voor de verwerving van materiële en immateriële activa 
gepresenteerd in kasstromen uit investeringsactiviteiten en contanten betaald op de leaseverplichtingen 
(exclusief betaalde intresten), gepresenteerd in kasstromen uit financieringsactiviteiten. Deze indicator 
wordt gebruikt voor het beheer van het aangewend kapitaal in de Groep.  

Cashconversie: deze ratio wordt gebruikt om de omzetting van EBITDA in contanten te meten, en is 
gedefinieerd als (Onderliggende EBITDA + CAPEX van voortgezette bedrijfsactiviteiten) / onderliggende 
EBITDA. 

CFROI: Kasstroom Opbrengst op Investeringen meet de opbrengsten in contanten van de 
bedrijfsactiviteiten van Solvay. Wijzigingen in CFROI niveaus zijn relevante indicatoren betreffende de 
creatie van economische waarde, niettegenstaande het is aanvaard dat deze maat niet kan worden 
vergeleken met industriële peers. De definitie maakt gebruik van een redelijke schatting (schatting door 
het bedrijfsbeheer) aangaande de vervangingskost van activa en vermijdt boekhoudkundige afwijkingen, 
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bijvoorbeeld ingevolge waardeverminderingsverliezen. Het wordt berekend als de ratio tussen de 
Recurrente Kasstroom en Geïnvesteerd Kapitaal, waarbij: 

 Recurrente Kasstoom = Onderliggende EBITDA + (Dividenden ontvangen van geassocieerde 
deelnemingen en joint ventures, min Onderliggende Resultaten van geassocieerde deelnemingen en 
joint ventures) + Recurrente capex + Recurrente inkomstenbelastingen. 

 Geïnvesteerd kapitaal = Vervangingswaarde van de goodwill en de materiële vaste activa + Netto 
werkkapitaal + Boekwaarde van geassocieerde deelnemingen en joint ventures. 

 Recurrente capex is genormaliseerd op 2,3% van de Vervangingswaarde van de materiële vaste 
activa, na aftrek van goodwill waarden. 

 Recurrente inkomstenbelastingen zijn genormaliseerd op 28% van (de onderliggende EBIT min 
Onderliggende resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures). 

CTA: (currency translation adjustments) wisselkoersverschillen  

EBIT: Earnings Before Interest and Taxes, of operationeel resultaat. Deze prestatie-indicator is een maat 
van de operationele winstgevendheid van de Groep, ongeacht de financieringsstructuur.  

EBITDA: Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization (of operationeel resultaat 
vóór afschrijvingen). De Groep presenteert EBITDA als een alternatieve prestatie-indicator omdat het 
management ervan overtuigd is dat de maat bruikbare informatie weergeeft voor de beoordeling van de 
operationele winstgevendheid van de Groep en de capaciteit van de Groep om operationele kasstromen 
te genereren.  

Extra-financiële indicatoren: Indicatoren die gebruikt worden om de duurzaamheidsprestatie van het 
bedrijf meten in aanvulling op financiële indicatoren. Op grond van een materialiteitsanalyse heeft Solvay 
vijf indicatoren geselecteerd waarvoor zij doelstellingen op middellange en lange termijn heeft vastgesteld. 
Deze zijn: 

 Broeikasgasintensiteit, uitgedrukt in kg CO2-equivalenten per € Onderliggende EBITDA; 

 Duurzame oplossingen, uitgedrukt in % van de netto-omzet van de Groep, gebaseerd op de SPM-
methodologie; 

 MTAR of ongevallengraad met medische behandeling, uitgedrukt in aantal ongelukken met medische 
behandeling per miljoen werkuren; 

 Medewerkersbetrokkenheid, dat is een index gebaseerd op een regelmatige personeelspeiling; 

 Maatschappelijke acties, uitgedrukt in % van de betrokken medewerkers. 

Voor verder definites, verwijzen we naar het recentste geïntegreerde jaarrapport beschikbaar op 
www.solvay.com. 

GBU: Global business unit. 

Gewone winst per aandeel: Nettoresultaat (Groepsaandeel), gedeeld door het gewogen gemiddelde 
aantal uitstaande aandelen, na aftrek van de eigen aandelen aangehouden om aandelenoptie-
programma’s in te dekken. 

HPPO: Waterstofperoxide propyleenoxide, nieuwe technologie om propyleenoxide te produceren met 
waterstofperoxide.  

IFRS: International Financial Reporting Standards. 

joj: Jaar op jaar vergelijking. 
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Hefboomgraad: (leverage ratio) Nettoschuld / onderliggende EBITDA van de voorbije 12 maanden. 
Onderliggende leverage ratio = onderliggende nettoschuld / onderliggende EBITDA van de voorbije 12 
maanden. 

Netto-financieringskosten: De netto schuldenlasten en discontokosten van voorzieningen (meer 
bepaald inzake personeelsvoordelen na uitdiensttreding en HSE verplichtingen, d.w.z. gezondheid, 
veiligheid en leefmilieu). 

Netto-omzet: Omzet uit goederen en diensten met toegevoegde waarde die het resultaat zijn van 
Solvay’s vakkennis en zijn kernactiviteiten. Omzet andere dan van kernactiviteiten is niet opgenomen in 
de Netto-omzet. 

Netto financiële schuld: Langlopende financiële schulden plus kortlopende financiële schulden min 
geldmiddelen en kasequivalenten min overige financiële instrumenten.Onderliggende nettoschuld 
herclassificeert als 100% schuld de eeuwigdurende hybride obligaties, die als eigen vermogen worden 
beschouwd onder IFRS. Dit is een belangrijke maat van de sterkte van de financiële positie van de Groep, 
en wordt algemeen gebruikt door kredietbeoordelaars.  

Nettoschuldenlasten: De kosten van schulden, na aftrek van de interestinkomsten op verstrekte 
leningen en korte-termijnbeleggingen, evenals andere winsten (en verliezen) op de nettoschuld. 

Nettowerkkapitaal: Dit omvat voorraden, handelsvorderingen, en overige vlottende vorderingen, min 
handelsschulden, en overige verplichtingen op korte termijn. 

Nettoprijszetting: Verschil tussen de wijziging in de verkoopprijzen versus de wijziging in de variabele 
kosten. 

OCI: Other Comprehensive Income of Andere elementen van het totaalresultaat. 

Omzet andere dan van kernactiviteiten: Deze omzet omvat voornamelijk handelstransacties in 
grondstoffen en nutsvoorzieningen, en andere opbrengsten die geen betrekking hebben op de expertise 
en de kernactiviteiten van Solvay. 

Onderliggend: Onderliggende resultaten worden geacht een meer vergelijkbare indicatie te geven van de 
fundamentele prestaties van Solvay doorheen de referentieperiodes. Ze worden gedefinieerd als IFRS 
cijfers aangepast voor “Aanpassingen” zoals hierboven gedefinieerd. Ze verstrekken de lezers 
bijkomende informatie aangaande de onderliggende prestaties van de Groep doorheen de tijd, haar 
financiële positie, en zijn coherent met hoe de bedrijfsprestaties en de financiële positie worden 
gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en het Executief Comité.  

Onderliggende belastingvoet: Inkomstenbelastingen / (Resultaat vóór belastingen – Resultaat van 
geassocieerde deelnemingen en joint ventures – interesten en gerealiseerde wisselkoersresultaten op de 
Rusvinyl joint venture) – allen bepaald op Onderliggende basis. De aanpassing van de noemer 
aangaande geassocieerde deelnemingen en joint ventures is gebaseerd op het feit dat deze contributies 
reeds na belastingen zijn. Dit geeft een bijkomende aanwijzing van de belastingvoet doorheen de Groep.  

Onderzoek & innovatie: Kapitaalinvesteringen en uitgaven aangaande onderzoek en ontwikkeling 
opgenomen in het resultaat en in het overzicht van de financiële positie, vóór aftrek van subsidies, 
royalties en afschrijvingslasten. Dit geeft de totale inspanning in onderzoek en innovatie in contanten 
weer, ongeacht of de elementen werden opgenomen als lasten of als activa. 

Onderzoek- en Innovatie-intensiteit: ratio van Onderzoek & innovatie / netto-omzet. 
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Operationele schuldafbouw: Vermindering van passiva (netto financiële schuld of voorzieningen) 
uitsluitend door operationele prestaties, d.w.z. exclusief effecten van fusies en overnames en 
bedrijfsperimeter, alsmede impact van herwaarderingen (wisselkoersschommelingen, inflatie, mortaliteit 
en disconteringsvoeten).  

Organische groei: Groei van de netto-omzet of onderliggende EBITDA exclusief de effecten van 
perimeterwijzigingen en omrekening van valuta. De berekening wordt gemaakt door de vorige periode aan 
te passen aan de bedrijfsperimeter en aan de omrekeningskoers van valuta van de huidige periode. 

PA: Polyamide, polymeertype.  

pp: Eenheid van procentpunt, waarin de evolutie van ratio’s wordt uitgedrukt. 

PPA: Purchase Price Allocation, gedefinieerd als de boekhoudkundige impact van de toewijzing van de 
overnameprijs van verwervingen, voornamelijk aangaande Rhodia en Cytec. 

Prijszettingsvermogen: De mogelijkheid om een positieve netto prijszetting te creëren. 

PSU: Performance Share Unit, eenheid waarvan de waarde gebaseerd is op die van een aandeel. 

PVC: Polyvinyl chloride, polymeertype.  

Resultaten van het beheer van de portefeuille en beoordelingen: Dit omvat: 

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

 Kosten betreffende bedrijfscombinaties; 

 Winsten en verliezen van de verkoop van vastgoed dat niet direct verbonden is aan een operationele 
activiteit; 

 Kosten van herstructureringen die voortvloeien uit het beheer van de portefeuille en beoordelingen, 
inclusief waardeverminderingsverliezen voortvloeiend uit de stopzetting van een activiteit of een 
productieëenheid; 

 Waardeverminderingsverliezen die voortvloeien uit het testen van kasstroomgenererende eenheden;  

 De niet-cash boekhoudkundige impact van afschrijvingen ingevolge de PPA van de overnameprijs van 
verwervingen is niet opgenomen in deze rubriek. 

Resultaten van legacy sanering en belangrijke geschillen: Dit omvat: 

 Saneringskosten die niet voorvloeien uit operationele productieëenheden (stopgezette sites, 
beëindigde producties, vervuiling van voorgaande jaren); en 

 De impact van belangrijke geschillen. 

ROCE: Rendement op aangewend kapitaal, berekend als de verhouding tussen de onderliggende EBIT 
(vóór aanpassing voor de afschrijving van PPA) en aangewend kapitaal. Het aangewend kapitaal bestaat 
uit het nettowerkkapitaal, materiële en immateriële activa, goodwill, met een gebruiksrecht 
overeenstemmende activa, investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures en overige 
deelnemingen, en wordt genomen als het gemiddelde van de balans aan het begin en het einde van de 
periode. 

SOP: Stock Option Plan, aandelenoptieplan. 
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SPM: (Sustainable Portfolio Management) Duurzaam portefeuillebeheer is een onderdeel van het Solvay 
Way-raamwerk (gerelateerd aan 5 activiteiten). Het is een strategisch instrument om informatie te 
ontwikkelen over onze portefeuille en om de impact van de algemene duurzaamheid en megatendensen 
op onze activiteiten te beoordelen.  

Verplichte bijdragen aan regelingen voor personeelsbeloningen: voor gefinancierde plannen, 
bijdragen aan fondsbeleggingen die overeenkomen met bedragen die tijdens de respectieve periode 
moeten worden betaald, in overeenstemming met overeenkomsten met beheerders of regelgeving, en, 
voor niet-gefinancierde plannen, voordelen die aan begunstigden worden betaald. 

Verwaterde winst per aandeel: Nettowinst (aandeel Solvay) gedeeld door het gewogen gemiddelde 
aantal uitstaande aandelen, aangepast voor de effecten van verwatering. 

Vrije kasstroom: (Free cash flow) Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten (exclusief kasstromen verbonden 
aan verwervingen of vervreemdingen van dochterondernemingen en uitgaande kasstromen van 
Aanvullende vrijwillige bijdragen in verband met toegezegd-pensioenregelingen) plus kasstromen uit 
investeringsactiviteiten (exclusief kasstromen uit kosten die voortkomen uit of verband houden met 
verwervingen en vervreemdingen van dochterondernemingen en andere investeringen, en exclusief 
leningen verstrekt aan geassocieerde deelnemingen en andere niet-geconsolideerde deelnemingen, 
evenals gerelateerde belastingelementen en erkenning van verrekende vorderingen), betaling van 
leaseverplichtingen, en toename/afname van schulden aangaande saneringsactiviteiten. Vóór de 
toepassing van IFRS 16 werden leasebetalingen van operationele leases opgenomen in de vrije 
kasstroom. Het is een maat die de verwerving van contanten weergeeft, evenals de efficiëntie van het 
werkkapitaal, en de investeringsdiscipline van de Groep. 

Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders: Vrije kasstroom na betaling van netto interesten, 
coupons op eeuwigdurende hybride obligaties en dividenden uitgekeerd aan minderheidsbelangen. Dit 
vertegenwoordigt de kasstroom waarover de aandeelhouders van Solvay beschikken, om hun dividend te 
betalen en/of om de netto financiële schuld te verminderen. 

Vrije kasstroomomrekening: Berekend als de verhouding tussen de vrije kasstroom aan Solvay 
aandeelhouders (vóór aftrek van dividenden betaald aan minderheidsbelangen) en onderliggende 
EBITDA. 

 


