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TOELICHTING VOORAF  

Alle gegevens over 2013 zijn voor vergelijkingsdoeleinden herwerkt voor de 
toepassing van IFRS 11 door de Groep vanaf 1 januari 2014.  

Verder presenteert Solvay prestatie-indicatoren op de aangepaste winst- en 
verliesrekening die de niet-contante elementen uitsluiten van de 
boekhoudkundige impact van de toewijzing van de overnameprijs van Rhodia 
(“Purchase Price Allocation” (PPA)). 

Na ondertekening op 30 juli van een bindende overeenkomst om Eco Services te 
verkopen, zal Solvay zijn Eco Services bedrijfsactiviteiten rapporteren onder 
“Activa aangehouden voor verkoop” en “Beëindigde bedrijfsactiviteiten” vanaf het 
3de kwartaal van 2014. Daardoor zal Solvay zijn Winst- & Verliesrekening en 
Kasstroomoverzicht van 2013 en de financiële overzichten van 2014 herwerken, 
ten laatste bij de publicatie van de 3de kwartaalresultaten van de Groep. Deze 
aankondiging geldt niet als een "Gebeurtenis na de verslagperiode die leidt tot 
aanpassing van de jaarrekening” voor de financiële overzichten van het 2

de
 

kwartaal van 2014. 
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SOLVAY GROEP 
RESULTATEN 2DE KWARTAAL EN 1STE HALF JAAR 2014  

Hoogtepunten 2de kwartaal 

 
Hoogtepunten 1ste jaarhelft 

 
Citaat van de CEO 

Solvay zette in het tweede kwartaal weer een goede prestatie neer, met een operationele winstgroei van dubbele cijfers en een aanmoedigende 

onderliggende dynamiek. De innovatiegedreven vraag stuwde de volumes in onze groeimotoren, Advanced Formulations en Advanced 
Materials, terwijl Chemlogics onze verwachtingen overtrof. Bovendien compenseerden uitmuntendheidsinitiatieven over de hele Groep ruim 
voor de ongunstige wisselkoersen en droegen ze ook bij tot een aanzienlijke verbetering van de marge. Deze sterke kwartaalprestatie bevestigt 
dat de transformatie van Solvay op alle fronten vruchten afwerpt. Voor de rest van het jaar zal Solvay zich toeleggen op het voltooien van zijn 

portefeuilleprojecten, zoals aangetoond met de vandaag aangekondigde verkoop van Eco Services, en voortbouwen op zijn groei- en 
uitmuntendheidsmomentum. 

Vooruitzichten 

Solvay bevestigt zijn vertrouwen dat het in 2014 een goede operationele prestatie zal kunnen laten zien. De Groep bevestigt zijn vooruitzichten 

en verwacht dat de REBITDA ten opzicht van vorig jaar met een hoog enkelvoudig cijfer zal groeien aan de huidige wisselkoersen. Deze 
verwachting weerspiegelt de herwerking van de referentieperiodes 2013 en 2014 die zal plaatsvinden in verband met het afstoten van de Eco 
Services bedrijfsactiviteit.  

 Op 30 juli ondertekende Solvay een bindende overeenkomst voor de verkoop van zijn bedrijfsactiviteit Eco Services in de VS 

 De netto-omzet van de Groep bedroeg € 2 640 mln, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. Volumes waren 3% hoger, 

wisselkoersverschillen hadden een negatieve impact van 4%, perimeterwijzigingen hadden een positieve impact van 3%, en prijzen 
bleven stabiel.  

 REBITDA bedroeg € 485 mln, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van volumegroei, zowel organisch als 

extern, en een aanhoudend sterk resultaat van de uitmuntendheidsmaatregelen. Ongunstige wisselkoersen en eenmalige posten bleven 
op het resultaat wegen met een negatieve impact van € 60 mln. De REBITDA-marge groeide tot 18,4% van de netto-omzet, 

140 basispunten meer dan vorig jaar.  

 Advanced Formulations kwam uit op € 119 mln, 29% hoger dan vorig jaar, als gevolg van sterke volumes en een zeer gezonde 

bijdrage van Chemlogics; 

 Advanced Materials rapporteerde een nieuw record van € 187 mln, een groei van 16% vergeleken met vorig jaar, dankzij een 
sterke, innovatiegedreven volumegroei en operationele efficiëntie;  

 Performance Chemicals kwam uit op € 189 mln, 1% lager vergeleken met vorig jaar, waarbij vooruitgang in operationele efficiëntie 
teniet werd gedaan door tijdelijke logistische en onderhoudsproblemen en ongunstige wisselkoersen;  

 Functional Polymers haalde € 38 mln, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar, gesteund door hoge 

productierendementen, resultaat van brede uitmuntendheidsinitiatieven en prijszetting; 

 Corporate & Business Services kwam uit op € -47 mln. De gevolgen van het uitdoven van de verkoop van CO2-uitstootrechten 

werden verzacht door een strenge kostenbeheersing en een gunstige fasering van Corporate programma’s . 

 De aangepaste EBIT bedroeg € 291 mln, een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar.  

 Het aangepaste resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was € 150 mln, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar. .  

 Een afschrijving, voornamelijk niet-contant, van € 477 mln werd opgenomen in beëindigende bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de 

geplande creatie van INOVYN™, de Europese chloorvinyl joint venture met INEOS.  

 Het aangepaste nettoresultaat, Groepsaandeel, kwam uit op een verlies van € -292 mln (inclusief de INOVYN™ waardevermindering 

van € 422 mln na minderheidsbelangen) tegenover een winst van € 148 mln in 2013.  

 De vrije kasstroom was € 89 mln; de netto financiële schuld steeg met € 185 mln naar € 1 644 mln ten opzichte van het eerste kwartaal 

2014.  

 De netto-omzet van de Groep was € 5 192 mln, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. Volumes groeiden 3%, 

wisselkoersverschillen hadden een negatief effect van 4%, perimeterwijzigingen hadden een positieve impact van 3%, en prijzen bleven 

stabiel.  

 REBITDA bedroeg € 953 mln, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar. als gevolg van volumegroei en 

uitmuntendheidsinitiatieven. Ongunstige wisselkoersen en eenmalige posten en CO2-uitstootrechten wogen voor € 89 mln op het 

resultaat. 

 De aangepaste EBIT was € 551 mln, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar.  

 Het aangepaste resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was € 260 mln, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar.  

 Het aangepaste netto resultaat, Groepsaandeel, een verlies van € -186 mln, omvatte de waardevermindering op INOVYN
TM

, en is te 

vergelijken met € 235 mln in 2013.  

 Met een negatieve vrije kasstroom van € -8 mln; steeg de netto financiële schuld tot € 1 644 mln, € 503 mln boven het einde van 2013.  
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SOLVAY GROEP 
RESULTATEN 2DE KWARTAAL 2014 

 

Kerncijfers Aangepast IFRS 

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

% joj 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

% joj 

Netto-omzet 2 640 2 582 +2% 2 640 2 582 +2% 

REBITDA 485 440 +10% 485 440 +10% 

REBIT 337 284 +18% 308 235 +31% 

Niet-recurrente elementen -46 -97 +53% -46 -97 +53% 

EBIT 291 187 +56% 262 137 n.m. 

Netto financiële lasten -75 -51 -47% -75 -51 -47% 

Resultaat vóór belastingen 216 135 +60% 187 87 n.m. 

Belastingen op resultaat -65 -20 n.m. -57 -10 n.m. 

Winst/verlies (-) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 

150 115 +31% 129 77 +68% 

Winst/verlies (-) uit beëindigde 
bedrijfsactiviteiten 

-481 48 n.m. -481 48 n.m. 

Nettowinst -331 163 n.m. -352 124 n.m. 

Minderheidsbelangen 39 -14 n.m. 39 -14 n.m. 

Aandeel van Solvay in het 
nettoresultaat 

-292 148 n.m. -313 110 n.m. 

Gewone winst per aandeel (in €) -3,50 1,79 n.m. -3,76 1,32 n.m. 

Totaal vrije kasstroom  89 64 +40% 89 64 +40% 

 

Evolutie van de netto-omzet van het 2de kwartaal (in € mln en % van netto-omzet 2
de

 kwartaal 2013) 

 

In het tweede kwartaal steeg de netto-omzet van de Groep met 2% naar € 2 640 mln, dankzij een organische volumegroei van 
3% en het gunstige perimetereffect van de bijdrage van Chemlogics van 3%. Prijzen bleven stabiel, maar ongunstige 
wisselkoersevoluties bleven wegen op de netto-omzet, met een negatieve impact van 4% de. De netto-omzet van Advanced 
Formulations steeg met 21%, en bij Advanced Materials met 2%, beide ondersteund door een hogere vraag. De netto-omzet bij 
Performance Chemicals daalde 1%, omdat de ongunstige wisselkoersen de lichte volume- en prijsverhoging teniet deden, en 
daalde 7% bij Functional Polymers als gevolg van de verkoop van Benvic, lagere grondstoffenprijzen en wisselkoersen. 

2 582 

+81 

+3% 

+84 

+3% 

-101 

-4% 
-4 

- 
2 640 

+2% 

Kw2 2013 Perimeter Volume Impact van
wisselkoers-

schommelingen…

Prijs Kw2 2014
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 Evolutie van de REBITDA van het 2de kwartaal 2014 (in € mln en % van het 2
de

 kwartaal 2013) 

 

De REBITDA steeg 10% naar € 485 mln van. € 440 mln in 2013, ondersteund door een organische volumegroei die € 19 mln of 
4% bijdroeg door een toename van de vraag in alle bedrijfsactiviteiten. Ongunstige wisselkoersen en de uitdoving van de 
verkoop van CO2-uitstootrechten bleven een negatief effect hebben van € 60 mln in vergelijking met 2013. Externe groei, vooral 
van Chemlogics, droeg € 24 mln of 6% bij. De uiteenlopende uitmuntendheidsmaatregelen, die reiken van productie tot 
innovatie, marketing en verkoop, versterkten verder de operationele prestatie en maakten de inflatie van de vaste kostenbasis 
goed. In een context van dalende grondstofprijzen behield de Groep een positief prijszettingsvermogen: de daling van de 
verkoopprijzen van € 4 mln in vergelijking met 2013 werd meer dan goedgemaakt door een daling van de grondstofprijzen van 
€ 9 mln. Dit resulteerde in een positief nettoprijseffect van € 4 mln op de REBITDA, ondanks de negatieve impact van 
ongunstige transactionele wisselkoersevoluties voor € 11 mln. De groeimotoren Advanced Formulations en Advanced Materials 
droegen het meest bij aan de stijging van de REBITDA, terwijl de andere operationele segmenten een positieve of stabiele 
bijdrage optekenden. De REBITDA-marge van de Groep steeg 140 basispunten tot 18,4% van de omzet van 17% in hetzelfde 
kwartaal in 2013. Dit is een aanzienlijke onderliggende verbetering gezien de negatieve wisselkoerseffecten en de uitdoving van 
de verkoop van CO2-uitstootrechten tussen beide periodes.  

De niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van € 46 mln (tegenover € 97 mln in 2013) en omvatten 
herstructureringskosten van € 13 mln (tegenover € 81 mln in 2013) evenals andere kosten die voornamelijk bestonden uit 
voorzieningen voor leefmilieu, gerechtelijke procedures en portefeuillebeheer voor in totaal € 34 mln (tegenover € 16 mln in 
2013).  

De aangepaste EBIT groeide 56% tot € 291 mln van € 187 mln in 2013. Naast afschrijvings- en waardeverminderingskosten 
van € 160 mln, omvatte deze post pre-operationele winsten voor € 13 mln gerelateerd aan de Rusvinyl joint-venture en de 
opwaardering van de roebel sinds het einde van het vorige kwartaal, en een negatieve correctie van € 2 mln voor betaling van 
retentiepremies bij Chemlogics. Op IFRS-basis bedroeg de EBIT in totaal € 262 mln. Het verschil tussen IFRS- en aangepaste 
cijfers weerspiegelt de niet-contante waardevermindering uit de toewijzing van de overnameprijs van Rhodia (“Purchase Price 
Allocation” (PPA)) voor € 29 mln.  

De netto financiële uitgaven stegen tot € 75 mln (tegenover € 51 mln in 2013). De nettoschuldenlast daalde tot € 32 mln 
versus € 41 mln in 2013, voornamelijk door de aflossing in 2014 van € 1,3 miljard op de brutoschuld, wat de “cost-of-carry” 
(impact van het renteverschil tussen de schulden en de tegoeden van de Groep) aanzienlijk heeft doen dalen. De kosten voor 
discontering van voorzieningen voor leefmilieu en pensioenen namen echter toe tot € 43 mln vergeleken met € 13 mln in 2013. 
Dit was vooral te wijten aan de negatieve impact op de leefmilieuvoorzieningen van de verlaging van de discontotarieven in de 
Eurozone met 50 basispunten voor € 15 mln. In hetzelfde kwartaal van 2013 werd een eenmalige positieve post van € 17 mln 
geboekt door de stijgende discontotarieven in die periode. 

De aangepast belastingen op resultaat stegen tot € 65 mln (tegenover € 20 mln in 2013). Het nominale belastingtarief, 
inclusief niet-recurrente elementen, was 33%. Het onderliggend belastingtarief was 34%, in lijn met onze verwachtingen op 
jaarbasis.  

Het nettoverlies van beëindigde bedrijfsactiviteiten was € -481 mln (tegenover een winst van € 48 mln in 2013), grotendeels 
te wijten aan het waardeverminderingsverlies vóór minderheidsbelangen van € 477 mln voor de Europese chloorvinylactiviteiten 
die ingebracht zullen worden in het INOVYN™ joint-ventureproject.  

Het aangepaste nettoverlies was € -331 mln (tegenover een winst van € 163 mln in 2013). Het Groepsaandeel van het 
aangepaste nettoverlies bedroeg € -292 mln en omvatte een waardevermindering van € 422 mln na minderheidsbelangen 
verbonden aan het joint-ventureproject INOVYN™. Het aangepaste gewone verlies per aandeel beliep € -3,50. Op IFRS-basis 
was het Groepsaandeel van het nettoverlies € -313 mln.  
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SOLVAY GROEP 
RESULTATEN 1STE JAARHELFT 2014 

 

Kerncijfers Aangepast IFRS 

(in € mln) H1 2014 H1 2013 % joj H1 2014 H1 2013 % joj 

Netto-omzet 5 192 5 098 +2% 5 192 5 098 +2% 

REBITDA 953 862 +11% 953 862 +11% 

REBIT 626 552 +13% 569 469 +21% 

Niet-recurrente elementen -76 -137 +45% -76 -137 +45% 

EBIT 551 415 +33% 493 332 +49% 

Netto financiële lasten -173 -135 -28% -173 -135 -28% 

Resultaat vóór belastingen 378 280 +35% 320 197 +62% 

Belastingen op resultaat -118 -76 -55% -100 -56 -78% 

Winst/verlies (-) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 

260 204 +27% 221 141 +56% 

Winst/verlies (-) uit beëindigde 
bedrijfsactiviteiten 

-470 60 n.m. -470 60 n.m. 

Nettowinst -210 264 n.m. -250 201 n.m. 

Minderheidsbelangen 25 -30 n.m. 25 -30 n.m. 

Aandeel van Solvay in het 
nettoresultaat 

-186 235 n.m. -225 172 n.m. 

Gewone winst per aandeel (in €) -2,23 2,81 n.m. -2,70 2,07 n.m. 

Totaal vrije kasstroom  -8 53 n.m. -8 53 n.m. 

 

Evolutie van de netto-omzet van het 1ste jaarhelft 2014 (in € mln en % van netto-omzet 1
ste

 jaarhelft 2013) 

 

In de eerste jaarhelft van 2014 steeg de netto-omzet van de Groep met 2% naar € 5 192 mln. De stijging werd gedreven door 
een volumegroei van 3% en de bijdrage van Chemlogics van 3%. Ongunstige wisselkoersevoluties hadden echter een 
negatieve impact van 4% (voornamelijk de Amerikaanse dollar, Japanse yen, Braziliaanse reaal en andere vreemde valuta van 
opkomende markten). De netto-omzet bij Advanced Formulations steeg met 15% en bij Advanced Materials met 2%,beide 
gesteund door een innovatiegedreven vraag, was onveranderd bij Performance Chemicals, waarbij volumegroei werd 
geneutraliseerd door negatieve wisselkoerseffecten, en daalde 6% bij Functional Polymers als gevolg van lagere 
grondstoffenprijzen en ongunstige wisselkoersen. 

5 098 

+176 

+3% 

+149 

+3% 

-209 

-4% 
-22 

- 
5 192 

+2% 

H1 2013 Perimeter Volume Impact van
wisselkoers-

schommelingen…

Prijs H1 2014
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 Evolutie van REBITDA van het 1ste jaarhelft 2014 (in € mln en % van REBITDA 1
ste

 jaarhelft 2013) 

 

De REBITDA steeg 11% naar € 467 mln van € 862 mln in 2013, onderbouwd door een volumegroei die € 56 mln of 6% 
bijdroeg. Ongunstige wisselkoersevoluties en de uitdoving van de verkoop van CO2-uitstootrechten hadden een negatieve 
impact van € 89 mln. Externe groei, grotendeels Chemlogics, droeg € 52 mln of 6% bij.De uiteenlopende 
uitmuntendheidsmaatregelen, die reiken van productie tot innovatie, marketing en verkoop, versterkten verder de operationele 
prestatie, en maakten de inflatie van de vaste kostenbasis goed. In een deflatoire grondstoffencontext behield de Groep een 
positief prijszettingsvermogen: de verlaging van verkoopsprijzen van € 22 mln werd meer dan goedgemaakt door een verlaging 
van de grondstoffenprijzen van € 31 mln. Dit resulteerde in een positief nettoprijseffect op REBITDA van € 9 mln, ondanks de 
negatieve wisselkoerseffecten van € 22 mln. Alle operationele segmenten droegen bij aan de verhoging van de Solvay 
REBITDA: Innovatiegedreven marktvraag stuwde volumes en winstgevendheid bij onze groeimotoren Advanced Formulations 
en Advanced Materials, terwijl Performance Chemicals en Functional Polymers genoten van positieve prijszettingen dankzij het 
succes van baanbrekende uitmuntendheidsintiatieven. De REBITDA-marge van de Groep steeg met 140 basispunten tot 18,3% 
van 16,9% in 2013, wat een aanzienlijke onderliggende verbetering is gezien de negatieve wisselkoerseffecten en de uitdoving 
van de verkoop van CO2-uitstootrechten tussen beide periodes.  

De niet-recurrente elementen bedroegen  € - 76 mln tegenover € - 137 mln in 2013 Deze omvatten herstructureringskosten 
van € 18 mln tegenover € 97 mln in 2013 evenals andere kosten die voornamelijk bestonden uit voorzieningen voor leefmilieu, 
gerechtelijke procedures en portefeuillebeheer voor in totaal € 58 mln en vergeleken met  € 40 mln in 2013.  

De aangepaste EBIT groeide 33% tot € 551 mln van € 415 mln in 2013. Naast afschrijvings- en waardeverminderingskosten 
van € 320 mln, omvatte deze post pre-operationele winsten van € 2 mln gerelateerd aan de Rusvinyl joint-venture en de 
opwaardering van de roebel sinds het einde van 2013. Daarbij kwam een negatieve correctie van € 7 mln bij Chemlogics ten 
gevolge van reële-waardemarkering van voorraden en de betaling van retentiepremies. Op IFRS-basis bedroeg de EBIT in 
totaal € 493 m. Het verschil tussen de IFRS- en aangepaste cijfers weerspiegelt de niet-contante waardevermindering uit de 
toewijzing van de overnameprijs van Rhodia (“Purchase Price Allocation” (PPA)) voor € 58 mln. 

De netto financiële uitgaven stegen tot € 173 mln van € 135 mln in 2013. De nettoschuldenlast daalde tot € 67 mln van 
€ 86 mln in 2013, voornamelijk door de aflossing in 2014 van € 1,3 miljard op de brutoschuld, wat de “cost-of-carry” (impact van 
het renteverschil tussen de schulden en de tegoeden van de Groep) aanzienlijk heeft laten dalen. De netto financiële uitgaven 
omvatten ook een eenmalige negatieve post van € 19 mln van de afwikkeling van renteswaps. De kosten voor discontering van 
voorzieningen voor leefmilieu en pensioenen namen echter toe tot € 86 mln ten opzichte van € 50 mln in 2013. Dit was vooral te 
wijten aan de impact op de leefmilieuvoorzieningen van een verlaging van de discontotarieven in de Eurozone met 100 
basispunten voor € 29 mln, daar waar in 2013 een eenmalige positieve € 17 mln werd geboekt door de stijgende 
discontotarieven in die periode. 

De aangepaste belasingen op resultaat beliepen € 118 mln (tegenover € 76 m in 2013). Het nominaal belastingtarief, inclusief 
niet-recurrente elementen, was 33%; het onderliggend was 34%, in lijn met onze verwachtingen. 

Het nettoverlies van beëindigde bedrijfsactiviteiten was € -470 mln vergeleken met een winst van € 60 m in 2013 en 
grotendeels te wijten aan het waardeverminderingsverlies van € 477 mln vóór minderheidsbelangen vanwege de 
chloorvinylactiviteiten die zullen ingebracht worden in het joint-ventureproject INOVYN™. 

Het aangepaste nettoverlies was € -210 mln (tegenover € 264 mln in 2013). Het Groepsaandeel van het aangepaste 
nettoverlies kwam uit op € -186 mln inclusief een voorziening na minderheidsbelangen van € -422 mln te wijten aan het joint-
venture project INOVYN™. Het aangepast nettoverlies per aandeel was € -2,23. Op IFRS-basis kwam het Groepsaandeel van 
het nettoverlies uit op € -225 mln. 
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SOLVAY GROEP NEWS CORNER 

Solvay verkoopt zijn Eco Services activiteit in de Verenigde 
Staten aan CCMP Capital 

Solvay heeft een bindende overeenkomst getekend om zijn zwavelzuurproductie- 
en regeneratie-activiteit Eco Services te verkopen aan privaat vermogens-
beheerder CCMP Capital Advisors, LLC in de Verenigde Staten. De desinvestering 
van Eco Services is een verdere stap in Solvay’s transformatie. Eco Services is 
een marktleider en genereert stabiele kasstromen, maar zijn activiteitenprofiel 
verschilt van de strategische ambities van Solvay. De transactievoorwaarden 
komen overeen met een bedrijfswaarde van US$ 890 miljoen, wat iets hoger is dan 
8,0 keer de aangepaste EBITDA over de laatste twaalf maanden eindigend op 
30 juni 2014. Naar verwachting zal de transactie in het vierde kwartaal worden 
afgerond. 

Definitieve overeenkomst voor het oprichten van chloorvinyl 
joint venture INOVYN™ 

De joint venture die naar verwachting eind dit jaar tot stand zal worden gebracht, 
na de desinvesteringen op verzoek van de Europese Commissie, is een verdere 
stap in Solvay’s transformatie. De voorwaarden zijn vereenvoudigd en aangepast 
aan het remediepakket en de marktomstandigheden. Bij de totstandkoming zal 
Solvay een voorafbetaling van € 175 miljoen ontvangen en passiva ter waarde van 
€ 250 miljoen in de joint venture overdragen. Na drie jaar zal Solvay uit INOVYN™ 
stappen en extra contanten ontvangen met een streefwaarde van € 250 miljoen, 
waarbij minimaal € 75 miljoen gegarandeerd. INOVYN™ zal zijn hoofdzetel in 
Londen hebben, een proforma-omzet van meer dan € 3 miljard en aanwezig zijn in 
acht Europese landen met 14 sites.   

(Verdere verwijzingen zijn te vinden op p.25 van dit document).  

Nieuwe laboratorium- en productiefaciliteit in Noord-Dakota, 
Verenigde Staten, bij olie- en gasklanten 

Solvay Novecare opende een nieuwe laboratorium- en productiefaciliteit in de 
Noord-Amerikaanse schalieformatie Bakken waarmee het zijn omvangrijke, op 
maat gemaakte formuleringen voor de plaatselijke olie- en gasklanten verder 
uitbreidt. De meeste van Novecare’s diensten -- van laboratorium tot aan de bron – 
bevinden zich in Texas, maar, als één van de eerste spelers in speciale 
chemicaliën in het hart van de Bakkenstreek, kan het nu ook groeimogelijkheden 
grijpen in de tweede grootste niet-conventionele olie- en schaliegasreserve in 
Noord-Amerika.  

Onderzoeks- en Innovatiecentrum geopend in Seoel 

Solvay’s nieuw Onderzoeks- en Innovatiecentrum (O&I) op de campus van de 
vrouwenuniversiteit Ewha in Seoel biedt de Groep nauwe samenwerking met 
belangrijke klanten en universiteiten in Azië om producten te ontwikkelen voor de 
groeiende batterij-, elektronica- en automarkten. Het onderzoek zal zich toespitsen 
op OLED (organische lichtuitstralende dioden) beeldscherm- en lichttechnologieën, 
op materialen voor de hoogwaardige markten van lithium-ionbatterijen om optimale 
energieopslag mogelijk te maken, evenals op materialen die het energieverbruik 
van auto's verminderen. In Solvay’s vierde O&I centrum in Azië zullen eind 2015 
ongeveer 60 wetenschappers werken. 
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SOLVAY GROEP: EEN EVENWICHTIG BEDRIJFSMODEL  

  
 

* percentage van de netto-omzet 1
ste

 jaarhelft 2014 (inclusief pro-forma omzet van Chemlogics) 
RoW: Rest van de Wereld 

 

Overzicht van het 2de kwartaal en de 1ste jaarhelft  
per operationeel segment 

 

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

% joj H1 2014 H1 2013 % joj 

Netto-omzet 2 640 2 582 +2% 5 192 5 098 +2% 

Advanced Formulations 725 599 +21% 1 388 1 208 +15% 

Advanced Materials 670 659 +2% 1 329 1 298 +2% 

Performance Chemicals 798 803 -1% 1 580 1 586 - 

Functional Polymers 448 483 -7% 896 951 -6% 

Corporate & Business Services -1 38 n.m. -1 55 n.m. 

REBITDA 485 440 +10% 953 862 +11% 

Advanced Formulations 119 92 +29% 221 205 +8% 

Advanced Materials 187 161 +16% 362 316 +15% 

Performance Chemicals 189 191 -1% 377 357 +6% 

Functional Polymers 38 27 +40% 78 60 +28% 

Corporate & Business Services -47 -30 -53% -85 -76 -12% 

 

 

 

25% 
Consumptiegoederen 

& Gezondheidszorg 

10% 
Bouw & 

Constructie 

6% 
Electro & 
Elektronica  

11% 
Energie & 
Leefmilieu 

19% 
Industriële 

toepassingen 

17% 
Lucht & ruimtevaart 
en Auto-industrie  

12% 
Voeding, landbouw 

& Veevoeder 

33% 

31% 11% 

25% 

Europa 

Azië, Oceanië & 
RvdW Latijns Amerika 

Noord Amerika 
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ADVANCED FORMULATIONS 

RESULTATEN 2de KWARTAAL EN 1ste JAARHELFT 

 
* Exclusief Corporate & Business Services 

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

% joj H1 2014 H1 2013 % joj 

Netto-omzet 725 599 +21% 1 388 1 208 +15% 

Novecare 518 378 +37% 988 776 +27% 

Coatis 121 128 -5% 241 250 -4% 

Aroma Performance 86 93 -7% 158 182 -13% 

REBITDA 119 92 +29% 221 205 +8% 

 
 

Overzicht 2de kwartaal 2014 

De netto-omzet van Advanced Formulations groeide in het 
2

de
 kwartaal met 21% tot € 725 mln van € 599 mln in 2013. 

Chemlogics droeg hieraan 16% bij. Aan constante perimeter 
groeiden de volumes 11% en stegen de prijzen 1%. De 
wisselkoersschommelingen hadden een negatief effect van 
7%.  

De REBITDA steeg in het 2
de

 kwartaal met 29% tot 
€ 119 mln. Een gezonde vraagdynamiek in de 
onconventionele olie- & gasmarkt (en een lage 
vergelijkingsbasis) leidden tot aanzienlijke groei, met 
bovendien een opmerkelijke bijdrage van Chemlogics. 
Ongunstige wisselkoersschommelingen hadden een 
negatief effect van € 8 mln.  

Bij Novecare namen de volumes sterk toe, vooral gedreven 
door de goede dynamiek in de olie- & gasmarkt, waar 
klanten Solvay’s brede portefeuille en 
formuleringscapaciteiten erkennen. Chemlogics zette 
verdere stappen in de opstart van zijn Chemplex vestiging in 

Noord Dakota, en bereikte een recordwinstgevendheid. 
Novecare’s agro-bedrijfsactiviteit werd belemmerd door het 
korte seizoen in de VS dat in het 1

ste
 kwartaal te lijden had 

van extreme weersomstandigheden. Home & Personal Care 
was teleurstellend, zowel wat betreft volume als prijszetting. 
Ongunstige wisselkoersschommelingen drukten, globaal 
genomen, het resultaat van Novecare.  

Bij Coatis woog de verslechterende economische 
Braziliaanse economie op de activiteiten. De binnenlandse 
loon- en energiekosten erodeerden de concurrentiekracht 
van de lokale industrie, waardoor de import van afgewerkte 
producten werd bevorderd. De bedrijfsactiviteit zette zijn 
operationele uitmuntendheidsinspanningen voort om de 
inflatie op variabele kosten te beperken en vaste kosten te 
verminderen. 

Aroma Performance genoot  van algemeen gunstige 
marktomstandigheden, zowel voor aroma-ingrediënten als 
voor chemische remmers. De Force Majeure, die in het 1

ste
 

kwartaal werd verklaard, werd beëindigd. Nu de technische 
schade verholpen is, neemt de productie gestaag toe.  

€ 119 mln 
REBITDA 2

de
 KWARTAAL 2014 

Advanced Formulations, één van Solvay’s groeimotoren, omvat 
bedrijfsactiviteiten die opvallen door hun innovatievermogen en relatief 
lage kapitaalsintensiteit. Hun productaanbod speelt in op belangrijke 
maatschappelijke trends, waarbij wordt voldaan aan steeds striktere 
eisen om het leefmilieu te beschermen, energie te besparen en het hoofd 
te bieden aan de uitdagingen van de massaconsumptiemarkten. 

 REBITDA steeg 29% in het 2
de

 kwartaal tot € 119 mln.  

 REBITDA steeg 8% in de 1
ste

 jaarhelft  tot € 221 mln.  

 De sterke bijdrage van Chemlogics, samen met de gunstige volumegroei 
van Novecare, maakte de algemene ongunstige wisselkoersevoluties en 
de zwakke prestatie van Coatis ruimschoots goed. 

22% 

Solvay 

REBITDA* 
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ADVANCED MATERIALS 

RESULTATEN 2de KWARTAAL EN 1ste JAARHELFT 2014 

  
* Exclusief Corporate & Business Services 

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

% joj H1 2014 H1 2013 % joj 

Netto-omzet 670 659 +2% 1 329 1 298 +2% 

Specialty Polymers 361 333 +8% 707 645 +10% 

Silica 115 108 +6% 223 212 +5% 

Rare Earth Systems 62 77 -19% 132 159 -17% 

Special Chemicals 133 141 -6% 266 281 -5% 

REBITDA 187 161 +16% 362 316 +15% 

 
 

Overzicht 2de kwartaal 

De netto-omzet van Advanced Materials groeide in het 2
de

 
kwartaal met 2% tot € 670 mln (tegenover € 659 mln in 
2013). De groei werd gedreven door sterke volumes die 7% 
bijdroegen, maar werd deels teniet gedaan door zowel 
lagere grondstoffenprijzen met een negatieve impact van 
2%, vooral bij Rare Earth Systems, als ongunstige 
wisselkoersen met eennegatieve impact van 3%.  

De REBITDA van Advanced Materials steeg 16% 
vergeleken met 2013, tot een record van € 187 mln, dankzij 
de innovatie-gedreven marktvraag, en bleef een sterke 
REBITDA-marge leveren van 28%. De sterke prestatie van 
het operationele segment was zichtbaar in de vier 
bedrijfsactiviteiten, met volumegroei in de meeste 
eindmarkten. De uitmuntendheidsprogramma’s voor 
productie, inkoop en commerciële activiteiten droegen ook 
bij aan deze prestatie. Negatieve 
wisselkoersschommelingen (vooral de Amerikaanse dollar, 
Braziliaanse reaal en Japanse yen) hadden echter een 
negatieve impact van € 15 mln (zowel conversie als 
transactioneel).  

Bij Specialty Polymers namen de volumes in alle regio’s 
en op de meeste eindmarkten toe. De groei in de automarkt 

werd gedreven door technologieën voor gewichts-
vermindering. Smart device-toepassingen kregen een 
impuls door de lancering van nieuwe producten. Electro & 
elektronica-producten bleven sterk dankzij LED 
ontwikkelingen terwijl de industriële markt genoot van een 
sterke groei in het kabel & draad-segment. Ook andere 
eindmarkten lieten een sterke groei zien.  

Silica leverde een goede prestatie dankzij de sterke vraag 
van de OEM-markt (Original Equipment Manufacturers) en 
de bandenvervangingsmarkt. De vraag in Europa deed de 
volumes tijdens het 2

de
 kwartaal  groeien. 

Bij Rare Earth Systems bleef de katalysemarkt sterk met 
goede volumes dankzij de impuls van nieuwe regelgeving, 
innovatie en betere marges. Bij Electronics was er een 
gemengde dynamiek met enerzijds lagere volumes in 
verlichting en anderzijds een herstel in de polijst- en 
halfgeleidersector.  

Special Chemicals profiteerde van goede trends in de 
meeste van zijn eindmarkten, vooral in de auto-industrie en 
bij halfgeleiders- & elektronicatoepassingen. De winst en 
marge van Special Chemicals verbeterde dankzij de nieuwe 
samenstelling van zijn portefeuille.  

€ 187 mln 
REBITDA 2

de
 KWARTAAL 2014 

Als leider op markten met hoge toegangsbarrières en sterke 
rendementen op investeringen, levert Advanced Materials een 
belangrijke bijdrage aan de prestatie en groei van de Groep. Innovatie, 
een wereldwijde aanwezigheid en langdurige partnerschappen met 
klanten zorgen voor een belangrijke concurrentievoorsprong in 
industrieën die voor hun producten streven naar steeds meer energie-

efficiëntie en steeds minder vervuilende eigenschappen. 

 Advanced Materials zette een nieuw record-REBITDA neer van € 187 mln, 
een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar.  

 De eerste jaarhelft van 2014 werd ondersteund door een sterke innovatie-
gedreven groei en operationele efficiëntie, met een REBITDA-stijging van 

15% tot € 362 mln. 

35% 

Solvay 

REBITDA* 
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PERFORMANCE CHEMICALS 

RESULTATEN 2de KWARTAAL EN 1ste JAARHELFT 2014 

  
* Exclusief Corporate & Business Services 

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

% joj H1 2014 H1 2013 % joj 

Netto-omzet 798 803 -1% 1 580 1 586 - 

Soda Ash & Derivatives 335 338 -1% 667 660 +1% 

Peroxides 123 116 +6% 245 234 +5% 

Acetow 167 167 - 330 330 - 

Eco Services 74 74 - 138 141 -2% 

Emerging Biochemicals 99 108 -9% 200 222 -10% 

REBITDA 189 191 -1% 377 357 +6% 

 

Overzicht 2de kwartaal 

De netto-omzet van Performance Chemicals viel 1% terug 
tot € 798 mln en groeide 3% bij constante wisselkoersen. 
De prijsstijging van 2% en volumegroei van 1% konden het 
effect van ongunstige wisselkoersschommelingen, die voor 
4% wogen, niet compenseren.  

De REBITDA van het operationele segment daalde 1% tot 
€ 189 mln. Ondanks goede prijzen, leden de resultaten van 
Soda Ash & Derivatives en Peroxides onder respectievelijk 
logistieke en onderhoudsproblemen. De aanhoudende 
winstgroei van Acetow werd verdrongen door ongunstige 
wisselkoersen bij Eco Services en de zwakke prestatie bij 
Emerging Biochemicals. Het segment noteerde positief 
prijszettingsvermogen bij de meeste van zijn GBU’s. Het 
baanbrekende uitmuntendheidsprogramma bij Soda Ash & 
Derivatives compenseerde voor de inflatie van vaste kosten 
en de ongunstige wisselkoersschommelingen (€ -7 mln).  

Bij Soda Ash and Derivatives bleef de vraag op de 
exportmarkten groeien vergeleken met vorig jaar. Productie 
op de Green River vestiging in de VS leed onder de 
verstoring van de treinlogistiek als gevolg van de extreme 
weersomstandigheden in het 1

ste
 kwartaal. De prijzen waren 

over de hele lijn hoger. De ongunstige 
wisselkoersontwikkelingen, vooral de devaluatie van de 
Amerikaanse dollar tegenover de euro, bleven echter op de 
resultaten wegen. Het kostenbesparingsplan van € 100 mln 
ligt op koers om eind 2015 gerealiseerd te zijn.  

Bij Peroxides steeg de algemene vraag naar 
waterstofperoxide (H2O2) door nieuwe toepassingen in 

Europa, zoals in de viskweek en goede volumes in Noord-
Amerika in de pulp- en papierindustrie. Aangehouden vraag 
voor de HPPO-activiteit (Hydrogen Peroxide Propylene 
Oxide) ondersteunde de operationele prestatie. Vaste 
kosten werden getroffen door een onderhoudsvertraging in 
Longview (VS), Jemeppe (België) en Voikka (Finland).  

Bij Acetow werden de activiteiten ondersteund door hogere 
verkoopprijzen en een sterke industriële prestatie.  

Bij Eco Services was er een volumestijging in zowel 
gerecycleerde als nieuwe zwavelzuur-bedrijfsactiviteiten. De 
positieve impact van lagere grondstoffenprijzen, vooral 
zwavel, werd geneutraliseerd door een prijsdaling van 
grotendeels geïndexeerde contracten. De bedrijfsactiviteit is 
gevestigd in de VS waardoor zijn netto-omzet onderhevig 
aan de lagere Amerikaanse dollarkoers versus de euro. 

Bij Emerging Biochemicals bleven de marktomstandig-
heden in de Zuidoost-Aziatische pvc-markt moeilijk. 
Alhoewel de vraag naar epichlorohydrine licht verbeterde, 
bleef het niveau laag. 

Nieuws: 

Op 30 juli ondertekende Solvay een bindende 
overeenkomst om Eco Services, de bedrijfsactiviteit voor 
nieuwe en gerecycleerde zwavelzuur, aan CCMP Capital te 
verkopen. Solvay Eco Services onder beëindigde 
bedrijfsactiviteiten rapporteren vanaf het 3

de
 kwartaal 2014. 

De afronding van de transactie, die in het 4
de

 kwartaal wordt 
verwacht, is onderworpen aan de gebruikelijke 
voorwaarden. 

€ 189 mln 
REBITDA 2

de
 KWARTAAL 2014 

Performance Chemicals is actief op volgroeide, veerkrachtige markten. 
Dit segment haalt zijn succes uit schaalgrootte, concurrentiekracht en 
de kwaliteit van zijn dienstverlening. Performance Chemicals genereert 
solide kasstromen terwijl er uitmuntendheidsprogramma’s in gang zijn  
om extra, duurzame waarde te verwezenlijken.  

 De REBITDA van Performance Chemicals daalde 1% tot 
€ 189 mlntegenover 2013. Hogere volumes en goed prijszettingsvermogen 
waren onvoldoende om  de hogere vaste kosten en ongunstige 
wisselkoersen volledig compenseren. 

 De REBITDA voor de 1ste jaarhelft 2014 kwam uit op € 377 mln, een 
stijging van 6% tegenover 2013, dankzij een goed prijszettingsvermogen 
en de bijdragen van de baanbrekende uitmuntendheidsprogramma’s 

36% 
Solvay 

REBITDA* 
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FUNCTIONAL POLYMERS 

RESULTATEN 2de KWARTAAL EN 1ste JAARHELFT 2014 

  
* Exclusief Corporate & Business Services 

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

% joj H1 2014 H1 2013 % joj 

Netto-omzet 448 483 -7% 896 951 -6% 

Polyamide 408 427 -5% 799 840 -5% 

Chlorovinyls 40 55 -27% 98 111 -12% 

REBITDA 38 27 +40% 78 60 +28% 

 
 

Ter herinnering: 

Solvay’s Europese chloorvinylactiviteiten die voorzien zijn 
voor het joint-ventureproject met INEOS, INOVYN™, alsook 
de Indupa-activiteiten, werden als beëindigde 
bedrijfsactiviteiten opgenomen. 

Per 31 december 2013 is Benvic op de balans 
ondergebracht bij "Activa beschikbaar voor verkoop", maar 
in de winst- en verliesrekening valt Benvic onder 
doorlopende activiteiten. In juni 2014 werd een definitieve 
verkoopovereenkomst met OpenGate Capital voltooid.  

De resterende chloorvinylactiviteiten zijn de overblijvende 
handelsactiviteiten die niet ingebracht worden in de Ineos 
joint-venture overeenkomst, en de activiteiten van Benvic 
(opgenomen tot de datum van de verkoop op 2 juni 2014).  

Overzicht 2de kwartaal 

Functional Polymers rapporteerde een netto-omzet van 
€ 448 mln (tegenover € 483 mln in 2013). De verkoop van 
de Benvic pvc-mengselactiviteiten veroorzaakte een daling 
van € 15 mln. Bovendien kon de volumegroei van 1% niet 
compenseren voor de prijsdaling van 3% en 
wisselkoerseffecten die een negatieve impact van 2% 
hadden.  

De REBITDA steeg 40% tot € 38 mln van € 27 mln in 2013. 
De operationele prestatie van Polyamide was beter dan in 
het 2

de
 kwartaal van 2013 dankzij lagere vaste en variabele 

kosten. De volumegroei in Europa en Azië werd teniet 
gedaan door een daling in Latijns Amerika. De zwakke 
macro-economische omstandigheden en verdere 
concurrentiële erosie van de binnenlandse industrie bleven 
doorwegen op Fibras. Het plan voor winstherstel bleef 
vruchten afwerpen, zowel op de vaste en variabele kosten 
als op de programma’s voor commerciële uitmuntendheid. 

Beëindigde activiteiten: De prestatie van de Europese 
chloorvinylactiviteiten, die onderdeel worden van de 
geplande INOVYN™ joint-venture, heeft te lijden gehad 
onder moeilijke marktomstandigheden met lage prijsstelling 
en kleine marges. De netto-omzet voor het kwartaal 
bedroeg € 465 mln en de REBITDA kwam uit op € 20 mln.  

Het Groepsaandeel in het verlies van de beëindigde 
chloorvinylactiviteiten (inclusief Solvay Indupa) was 
€ -414 mln tijden het kwartaal, inclusief een 
waardevermindering, na minderheidsbelangen, van 
€ 422 mln, verbonden aan het INOVYN™-project. 

N.B.: Rusvinyl, de chloorvinyl-joint-venture met SIBUR in 
Rusland, zal naar verwachting operationeel worden in de 
tweede helft van het jaar 

€ 38 mln 
REBITDA 2

de
 KWARTAAL 2014 

De belangrijkste succesfactoren van Functional Polymers, dat 
hoofdzakelijk de polyamide-activiteiten omvat, zijn het voortdurend 
optimaliseren van de productie en innovatie. Solvay is één van de 
weinige spelers die in de gehele Polyamide 6.6-keten actief is.  

 De REBITDA in het 2
de

 kwartaal kwam uit op € 38 mln, een stijging van 

40% ten opzichte van 2013. 

 In de eerste jaarhelft 2014 kwam de REBITDA uit op € 78 mln, een 
toename van 28%, ondersteund door een gestegen vraag en een 
sterke resultaat van het uitmuntendheidsprogramma in de productie. 

7% 

Solvay 

REBITDA* 
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CORPORATE & BUSINESS SERVICES 

RESULTATEN 2de KWARTAAL EN 1ste JAARHELFT 2014 

  
 

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

% joj H1 2014 H1 2013 % joj 

Netto-omzet -1 38 n.m. -1 55 n.m. 

Energy Services -1 38 n.m. -1 54 n.m. 

Andere Corporate & Business 
Services 

- - n.m. - - n.m. 

REBITDA -47 -30 -53% -85 -76 -12% 

 
 

Overzicht 2de kwartaal 

De netto-omzet was nihil, vergeleken met € 38 mln in 
dezelfde periode vorig jaar. In 2013 werden de laatste 
verkopen van CO2-uitstootrechten geboekt en deze werden 
tijdens de 1

ste
 jaarhelft volledig afgebouwd. 

De REBITDA bedroeg € -47 mln tegenover € -30 mln in 
2013. 

De REBITDA-bijdrage van Energy Services was niet 
noemenswaardig tijdens het kwartaal, maar in de eerste 
jaarhelft werd een bijdrage van € 12 mln geboekt. Vorig jaar 
verkocht de Groep 3,5 ton aan CO2-uitstootrechten, goed 
voor € 44 mln verkopen in het 2

de
 kwartaal. De verkoop 

tijdens de 1
ste

 jaarhelft kwam uit op € 58 mln (4,6 ton aan 
CO2-uitstootrechten).  

De uitgaven van Other Corporate & Business Services 
waren lager dan vorig jaar dankzij strenge 
kostenbeheersing, de fasering van bepaalde Corporate 
programma’s en de gunstige impact van gedevalueerde 
valuta. Inflatie werd volledig gecompenseerd door deze 
elementen. 

In de volgende kwartalen zal de Groep blijven investeren in 
het inzetten van Business Support Services die tot de beste 
in hun klasse behoren. De Groep verwacht in de 2

de
 

jaarhelft de impact van de fasering van geplande acties en 
programma’s. 

€ (47) mln 
REBITDA 2

de
 KWARTAAL 2014 

Corporate & Business Services omvat de bedrijfsactiviteiten van 
Solvay Energy Services, die programma’s voor energie-optimalisering 
uitvoert zowel binnen de Groep als voor derden. Ook de 
bedrijfsfuncties vallen onder dit segment. 

 De REBITDA van Corporate & Business Services kwam uit op 
€ -47 mln voor het kwartaal en € -85 mln voor de eerste jaarhelft.  

 De verkoop van CO2-uitstootrechten doofde volledig uit in de 1
ste

 

jaarhelft van 2013. 

 Er was een strenge kostenbeheersing in de Corporate structuur en 
ondersteunende diensten. 
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BIJKOMENDE GEGEVENS OVER DE NETTO-OMZET IN HET 
2DE KWARTAAL VAN 2014 

Factoren die de evolutie van de netto-omzet vergeleken met vorig jaar beïnvloeden (% van netto-omzet in het 2
de

 
kwartaal van 2013) 

Advanced Formulations 

 
Advanced Materials 

 
Performance Chemicals 

 
Functional Polymers 

 
Corporate & Business Services 

 

599  

+95  

+16%  

+66  

+11%  

-39 

-7% 

+4  

+1%  

725  

+21%  

Kw2 2013 Perimeter Volume Impact van
wisselkoers-

schommelingen
op conversie

Prijs Kw2 2014

659  
-1 

- 

+44  

+7%  

-18 

-3% 

-14 

-2% 

670  

+2%  

Kw2 2013 Perimeter Volume Impact van
wisselkoers-

schommelingen…

Prijs Kw2 2014

803  
+1  

- 

+5  

+1%  

-31 

-4% 

+19  

+2%  

798  

-1% 

Kw2 2013 Perimeter Volume Impact van
wisselkoers-

schommelingen…

Prijs Kw2 2014

483  
-15 

-3% 
+4  

+1%  

-10 

-2% 
-14 

-3% 
448  

-7% 

Kw2 2013 Perimeter Volume Impact van
wisselkoers-

schommelingen…

Prijs Kw2 2014

38  

+1  

+1%  

-35 

-94% 

-4 

-10% 
- 

- 

-1 

-102% 

Kw2 2013 Perimeter Volume Impact van
wisselkoers-

schommelingen
op conversie

Prijs Kw2 2014
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BIJKOMENDE GEGEVENS OVER DE NETTO-OMZET IN 1STE 
JAARHELFT VAN 2014 

Factoren die de evolutie van de netto-omzet vergeleken met vorig jaar beïnvloeden (% van netto-omzet in het 2de 
kwartaal van 2013) 

Advanced Formulations 

 
Advanced Materials 

 
Performance Chemicals 

 
Functional Polymers 

 
Corporate & Business Services 

 

1,208  

+188  

+16%  

+66  

+5%  

-80 

-7% 
+6  

+1%  

1,388  

+15%  

H1 2013 Perimeter Volume Impact van
wisselkoers-

schommelingen
op conversie

Prijs H1 2014

1,298  
+1  

- 

+99  

+8%  

-36 

-3% 

-33 

-3% 

1,329  

+2%  

H1 2013 Perimeter Volume Impact van
wisselkoers-

schommelingen
op conversie

Prijs H1 2014

1,586  

+2  

- 
+21  

+1%  

-62 

-4% 
+33  

+2%  

1,580  

- 

H1 2013 Perimeter Volume Impact van
wisselkoers-

schommelingen
op conversie

Prijs H1 2014

951  
-15) 

-2% 

+15  

+2%  

-27 

-3% 

-28 

-3% 

896  

-6% 

H1 2013 Perimeter Volume Impact van
wisselkoers-

schommelingen…

Prijs H1 2014

55  

+1  

+1%  

-52 

-94% 

-4 

-8% 
- 

- 

-1 

-101% 

H1 2013 Perimeter Volume Impact van
wisselkoers-

schommelingen
op conversie

Prijs H1 2014
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GECONSOLIDEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN 

Winst- & verliesrekening 

  Aangepast IFRS 

(in € mln) H1 2014 H1 2013 H1 2014 H1 2013 

Omzet 5 388 5 319 5 388 5 319 

Andere inkomsten 195 221 195 221 

Netto-omzet 5 192 5 098 5 192 5 098 

Kostprijs van de omzet -4 074 -4 066 -4 074 -4 066 

Brutowinst 1 313 1 253 1 313 1 253 

Commerciële & administratieve kosten -595 -602 -595 -602 

Kosten van Onderzoek & Innovatie -119 -120 -119 -120 

Overige operationele opbrengsten & kosten 10 -7 -48 -90 

Winst/verlies (-) van joint ventures & geassocieerde 
ondernemingen, opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 

17 28 17 28 

REBIT 626 552 569 469 

Niet-recurrente elementen -76 -137 -76 -137 

EBIT 551 415 493 332 

Lasten als gevolg van leningen -90 -91 -90 -91 

Renteopbrengsten uit leningen & termijnbeleggingen 30 9 30 9 

Overige financieringsopbrengsten & -kosten -26 -4 -26 -4 

Disconteringskosten van de voorzieningen -86 -50 -86 -50 

Opbrengsten/verliezen uit deelnemingen beschikbaar voor 
verkoop 

- 2 - 2 

Resultaat vóór belastingen 378 280 320 197 

Belastingen op resultaat -118 -76 -100 -56 

Winst/verlies (-) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 260 204 221 141 

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten -470 60 -470 60 

Nettowinst -210 264 -250 201 

Minderheidsbelangen 25 -30 25 -30 

Aandeel van Solvay in het nettoresultaat -186 235 -225 172 

Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
(in €) 

2,85 2,10 2,38 1,35 

Gewone winst per aandeel (in €) -2,23 2,81 -2,70 2,07 

Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten (in €) 

2,83 2,08 2,36 1,35 

Verwaterde winst per aandeel (in €) -2,21 2,78 -2,68 2,04 
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  Aangepast IFRS 

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

Omzet 2 722 2 655 2 722 2 655 

Andere inkomsten 82 74 82 74 

Netto-omzet 2 640 2 582 2 640 2 582 

Kostprijs van de omzet -2 048 -2 017 -2 048 -2 017 

Brutowinst 674 639 674 639 

Commerciële & administratieve kosten -304 -291 -304 -291 

Kosten van Onderzoek & Innovatie -62 -66 -62 -66 

Overige operationele opbrengsten & kosten 8 -9 -21 -59 

Winst/verlies (-) van joint ventures & geassocieerde 
ondernemingen, opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 

20 12 20 12 

REBIT 337 284 308 235 

Niet-recurrente elementen -46 -97 -46 -97 

EBIT 291 187 262 137 

Lasten als gevolg van leningen -36 -45 -36 -45 

Renteopbrengsten uit leningen & termijnbeleggingen 5 4 5 4 

Overige financieringsopbrengsten & -kosten -1 1 -1 1 

Disconteringskosten van de voorzieningen -43 -13 -43 -13 

Opbrengsten/verliezen uit deelnemingen beschikbaar voor 
verkoop 

- 2 - 2 

Resultaat vóór belastingen 216 135 187 87 

Belastingen op resultaat -65 -20 -57 -10 

Winst/verlies (-) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 150 115 129 77 

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten -481 48 -481 48 

Nettowinst -331 163 -352 124 

Minderheidsbelangen 39 -14 39 -14 

Aandeel van Solvay in het nettoresultaat -292 148 -313 110 

Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
(in €) 

1,62 1,23 1,37 0,76 

Gewone winst per aandeel (in €) -3,50 1,79 -3,76 1,32 

Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten (in €) 

1,60 1,21 1,35 0,75 

Verwaterde winst per aandeel (in €) -3,47 1,76 -3,72 1,30 
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Samenvoeging van IFRS en aangepaste data 
 

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

H1 2014 H1 2013 

EBIT IFRS 262 137 493 332 

Niet-recurrente elementen 46 97 76 137 

REBIT IFRS 308 235 569 469 

Afschrijvingen betreffende PPA Rhodia 29 50 58 83 

Aangepaste REBIT 337 284 626 552 

IFRS afschrijvingen (recurrent) zonder PPA Rhodia 160 155 321 310 

Aanpassingen van voorraden van Chemlogics aan reële 
waarde (PPA) + personeelsbehoudplan van Chemlogics 

2   7   

Aandeel in het verlies van Rusvinyl (pre-operationele fase) 
opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 

-13   -2   

REBITDA (door het management opgevolgde 
prestatie-indicator)  

485 440 953 862 

 

Overzicht van het totaalresultaat (IFRS) 
 

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

H1 2014 H1 2013 

Nettowinst -352 124 -250 201 

Andere elementen van het totaalresultaat (other 
comprehensive income) 

        

Elementen die geherklasseerd kunnen worden         

Hyperinflatie -2   -16   

Winsten & verliezen op herwaarderingen van voor verkoop 
beschikbare financiële activa 

3   -1 7 

Winsten & verliezen op afdekkingsinstrumenten in een 
kasstroomafdekking 

4 -3 -2 -28 

Wisselkoersverschillen 62 -212 37 -65 

Elementen die niet geherklasseerd kunnen worden         

Actuariële winsten/verliezen van toegezegde-
bijdragenregelingen 

-87 84 -149 78 

Winstbelastingen met betrekking tot andere elementen 
van het totaalresultaat 

        

Winstbelasting met betrekking tot de andere elementen van 
het totaalresultaat 

17 27 29 16 

Andere elementen van het totaalresultaat na aftrek van 
de daarmee verband houdende winstbelastingen  

-5 -105 -102 7 

Totaalresultaat toegekend aan de -356 19 -352 209 

Eigenaars van de moedermaatschappij -337 32 -336 190 

Minderheidsbelangen -19 -13 -16 19 
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Overzicht van de financiële positie (IFRS) (balans) 
 

(in € mln) 30/06/2014 31/12/2013 

Vaste activa 11 384 11 217 

Immateriële activa 1 564 1 621 

Goodwill 3 118 3 096 

Materiële vaste activa 5 098 5 015 

Deelnemingen beschikbaar voor verkoop 40 38 

Investeringen in joint ventures & geassocieerde ondernemingen, opgenomen 
volgens de vermogensmutatiemethode 

678 582 

Overige deelnemingen 107 115 

Uitgestelde belastingvorderingen 554 500 

Leningen & andere activa op lange termijn 225 250 

Vlottende activa 5 863 7 306 

Voorraden 1 429 1 300 

Handelsvorderingen 1 518 1 331 

Fiscale vorderingen 25 38 

Te ontvangen dividenden 6 1 

Overige vlottende vorderingen – Financiële instrumenten 23 481 

Overige vlottende vorderingen – Andere 567 572 

Geldmiddelen & kasequivalenten 1 101 1 961 

Activa aangehouden voor verkoop  1 195 1 621 

TOTAAL VAN DE ACTIVA 17 247 18 523 

Totaal eigen vermogen 6 884 7 453 

Aandelenkapitaal 1 271 1 271 

Reserves 5 306 5 804 

Minderheidsbelangen 307 378 

Langlopende verplichtingen 5 808 6 927 

Voorzieningen op lange termijn: personeelsbeloningen 2 819 2 685 

Overige voorzieningen op lange termijn 861 793 

Uitgestelde belastingverplichtingen 444 473 

Financiële schulden op lange termijn 1 483 2 809 

Overige verplichtingen op lange termijn 202 166 

Kortlopende verplichtingen 4 555 4 144 

Overige voorzieningen op korte termijn 338 342 

Financiële schulden op korte termijn 1 285 775 

Handelsschulden 1 309 1 340 

Fiscale schulden 46 21 

Uit te keren dividenden 4 113 

Overige verplichtingen op korte termijn 627 604 

Passiva i.v.m. deelnemingen beschikbaar voor verkoop 946 949 

TOTAAL VAN DE PASSIVA 17 247 18 523 
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Mutatie-overzicht van eigen vermogen (IFRS) 
(Eigen vermogen dat toe te rekenen is aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij) 
 

  

            
Herwaarderings-

reserve (reële 
waarde) 
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Saldo per 31/12/2013 1 271 18 5 987 1 194 -132 -770 -6 6 -494 5 804 378 7 453 

Winst van de periode - - -225 - - - - - - -225 -25 -250 

Baten & lasten direct 
opgenomen in eigen 
vermogen 

    -11     28 -1 -2 -125 -111 9 -102 

Totaalresultaat - - -236 - - 28 -1 -2 -125 -336 -16 -352 

Kosten van 
aandelenopties 

    5             5   5 

Dividenden     -156             -156 -3 -158 

Dividenden op hybride 
obligaties 

    -15             -15   -15 

Verwerving / 
vervreemding van eigen 
aandelen 

        5         5   5 

Andere, waarvan 
toename/afname via 

wijzigingen in de 
deelneming zonder 
verlies van zeggenschap 

(1) 

    -2             -2 -52 -54 

Saldo per 30/06/2014 1 271 18 5 584 1 194 -127 -742 -7 4 -619 5 306 307 6 884 

 
(1) waaronder een herclassificatie van minderheidsbelangen (€ 52 Mln) naar langlopende verplichtingen die een wederkoopverplichting 
uitdrukken ten aanzien van minderheidsbelangen (aanvankelijke investering van BERD in pre-operationele Rusvinyl) bestaande sedert 2011. 

De impact hiervan op de “netto schuld tot eigen vermogen” ratio is immaterieel, en heeft geen invloed op Solvay's andere belangrijke 
prestatie-indicatoren (i.e. netto opbrengsten, REBITDA, EBIT, nettoresultaat, nettoresultaat groepsaandeel, en vrije kasstromen)  
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Kasstroomoverzicht (IFRS) 
 

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

H1 2014 H1 2013 

Nettowinst -352 123 -250 201 

Afschrijvingen & bijzondere waardevermindering van activa 678 228 894 436 

Winst/verlies (-) van joint ventures & geassocieerde 
ondernemingen, opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode (-) 

-20 -12 -17 -28 

Netto financiële kosten & winst/verlies op deelnemingen 
beschikbaar voor verkoop (-) 

85 59 194 151 

Winstbelastingen (-) 65 26 121 82 

Wijziging in het werkkapitaal -36 -64 -345 -243 

Wijziging in de voorzieningen -41 -90 -94 -142 

Ontvangen dividenden van geassocieerde deelnemingen & 
joint ventures verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode 

4 3 7 5 

Betaalde belastingen -93 -96 -117 -157 

Andere 2 36 -2 52 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten  293 212 390 357 

Verwerving (-) van dochterondernemingen -54 1 -57 1 

Verwerving (-) van deelnemingen - Andere -47 -1 -75 -14 

Leningen aan geassocieerde ondernemingen & niet-
geconsolideerde dochterondernemingen 

5 -9 9 -9 

Vervreemding (+) van deelnemingen - Andere  11 -6 11 -6 

Verwerving (-) van materiele vaste & immateriële activa -203 -175 -394 -333 

Vervreemding (+) van materiele vaste & immateriële activa 4 3 7 18 

Opbrengsten uit deelnemingen beschikbaar voor verkoop - 2 - 2 

Wijziging in financiële vaste activa -5 22 -11 9 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -289 -163 -511 -332 

Verwerving (-) / vervreemding (+) van eigen aandelen 3 -41 5 -11 

Wijzigingen in de schulden -305 51 -752 113 

Wijzigingen in de overige vlottende financiële activa 473 -62 462 -142 

Nettokasstroom van kosten verbonden aan leningen & rente 
uit leningen & termijnbeleggingen 

-158 -110 -211 -158 

Betaalde dividenden -171 -204 -282 -307 

Andere  73 6 40 -21 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten -85 -359 -738 -526 

Nettowijziging in de geldmiddelen -81 -311 -859 -501 

Wisselkoerswijzigingen -1 -46 -3 -28 

Geldmiddelen bij de opening van het boekjaar 1 193 1 614 1 972 1 787 

Geldmiddelen bij de sluiting van het boekjaar 1 111 1 258 1 111 1 258 

Vrije Kasstroom 89 64 -8 53 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 98 10 -61 -122 

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten -9 54 53 175 
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Kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (IFRS)  

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

H1 2014 H1 2013 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten  13 88 100 219 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -22 -33 -47 -46 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten -5 2 -11 1 

Nettowijziging in de geldmiddelen -14 56 41 174 

 

Toelichting bij het kasstroomoverzicht voor het 2de kwartaal van 2014 

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 293 mln vergeleken met € 212 mln vorig jaar. Behalve het netto 
resultaat van € -352 mln omvatte deze:   

 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen ten bedrage van € 678 mln inclusief de voorziening 
van € 477 mln verbonden met de geplande creatie van INOVYN™, de Europese chloorvinyl joint-venture 
met INEOS; 

 Wijziging in het bedrijfskapitaal ten bedrage van € -36 mln waarvan industrieel werkkapitaal van voortgezette 

bedrijfsactiviteiten ten belope van € -81 mln. 

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € -289 mln en omvat kapitaaluitgaven ten bedrage van 
€ -203 mln, met inbegrip van € -22 mln uit niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten. 

De vrije kasstroom bedroeg € 89 mln en omvat een kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € -9 mln.  

Bijkomende toelichting bij het kasstroomoverzicht voor het 1ste halfjaar van 2014 

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 390 mln vergeleken met € 357 mln vorig jaar. Behalve het 
nettoverlies van € -250 mln omvatte deze:  

 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen ten bedrage van € 894 mln inclusief de voorziening 

van € 477 mln verbonden met de geplande creatie van INOVYN™, de Europese chloorvinyl joint-venture 
met INEOS; 

 Wijziging in het bedrijfskapitaal ten bedrage van € -345 mln waarvan industrieel werkkapitaal van 

voortgezette bedrijfsactiviteiten ten belope van € -338 mln. 

 
De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € -511 mln en omvat kapitaaluitgaven ten bedrage van  
€ -394 mln, met inbegrip van € -47 mln uit niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten. 

De vrije kasstroom bedroeg € -8 mln en omvat een kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € 53 mln.  
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TOELICHTING BIJ DE IFRS-REKENINGEN 

1. Algemene informatie 

Solvay is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, die genoteerd is op de NYSE Euronext Brussel en de 
NYSE Euronext Parijs.  

Het vrijgeven van dit beknopte geconsolideerde financiële verslag is op 30 juli 2014 door de Raad van Bestuur 
goedgekeurd. 

De volgende ongebruikelijke posten hadden een effect op dit beknopte financiële verslag voor de zes maanden 
eindigend op 30 juni 2014: de invoering van IFRS 10 (Geconsolideerde jaarrekening), 11 (Gezamenlijke 
overeenkomsten) en 12 (Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten) (zie punt 2 hieronder).  

De Europese Commissie gaf voorwaardelijke goedkeuring voor het chloorvinyl joint-venture project tussen INEOS 
en Solvay op 8 mei 2014. Op 18 mei 2014 ondertekenden Solvay en INEOS een niet-bindende 
intentieovereenkomst voor het samenvoegen van hun respectieve Europese chloorvinylactiviteiten in een 50/50 
joint-venture. Op 26 juni 2014 werd de bindende overeenkomst getekend. De voorgestelde transactie is onderhevig 
aan de van toepassing zijnde informatie- en consultatieprocedures met de vertegenwoordigers van de werknemers 
in de betroffen landen, en het vervullen van de voorwaarden die door de Europese Commissie opgelegd zijn. Het 
tijdstip van voltooiing van de transactie is afhankelijk van de voornoemde procedures en goedkeuringen. Tot de 
voltooiing zullen Solvay en INEOS hun pvc-activiteiten gescheiden beheren.  

2. Boekhoudkundige regels 

Solvay stelt elk kwartaal een beknopt geconsolideerd financieel verslag op in overeenstemming met IAS 34 
(Tussentijdse financiële verslaggeving). Dit verslag omvat niet alle informatie die voor de opstelling van de 
jaarrekening vereist is en moet worden gelezen in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar 
eindigend op 31 december 2013.  

Het beknopte geconsolideerde financiële verslag voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2014 is opgesteld met 
toepassing van dezelfde regels voor financiële verslaggeving als die welke gehanteerd zijn bij de opstelling van de 
geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2013, behalve de invoering van IFRS 10 
(Geconsolideerde jaarrekening), 11 (Gezamenlijke overeenkomsten) en 12 (Informatieverschaffing over belangen 
in andere entiteiten).  

 IFRS 10 schrijft een nieuwe definitie van het begrip “controle” voor. Dit heeft niet geleid tot een wijziging in 

het bereik van volledig geconsolideerde entiteiten voor de Solvay Groep.  

 IFRS 11 vervangt IAS 31 (Financiële verslaggeving van belangen in joint-ventures) en schrijft voor dat een 

gezamenlijke overeenkomst (d.w.z. een overeenkomst op grond waarvan Solvay samen met één of meer 
andere partijen gezamenlijk de controle heeft) mag worden verantwoord als joint-venture of als gezamenlijke 
bedrijfsactiviteit. In het laatste geval heeft Solvay directe rechten op de activa, en verplichtingen voor de 
passiva, die verband houden met de gezamenlijke overeenkomst. Daardoor worden Solvay’s belangen in 
gezamenlijke bedrijfsactiviteiten opgenomen op basis van een methode die vergelijkbaar is met evenredige 
consolidatie. Bij gebrek aan duidelijke richtlijnen in IFRS 11 over het aandeel dat erkend wordt van activa, 
passiva, inkomsten en uitgaven van een gezamenlijke bedrijfsactiviteit, vooral wanneer de rechten van de 
partijen op de activa en de verplichtingen voortvloeiend uit de passiva afwijken van hun respectievelijke 
eigendomsbelangen in de gezamenlijke bedrijfsactiviteit, houden Solvay’s verslaggevingsregels rekening 
met het eigendomsbelang van de gezamenlijke bedrijfsactiviteit.  

 IFRS 12 zal alleen toegepast worden in de informatievermeldingen in het geconsolideerde financiële verslag 
voor het jaar eindigend 31 december 2013.  

In dit kader heeft Solvay op 7 april 2014 herwerkte financiële cijfers voor 2013 gepubliceerd.  

3. Segment informatie 

Sedert 1 januari 2013 is Solvay georganiseerd in vijf Operationele Segmenten. 

Advanced Formulations dient de markt van de consumptieproducten. Het productaanbod van dit segment breidt 
zich gestaag uit en richt zich op maatschappelijke megatrends, demografische groei, de toenemende koopkracht in 
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de opkomende markten, het ontstaan van nieuwe consumptiegewoonten, en de vraag naar veiligere, duurzamere 
producten en oplossingen op basis van hernieuwbare materialen. 

Advanced Materials biedt uiterst performante toepassingen voor de luchtvaart, hogesnelheidstreinen, 
gezondheid, energiezuinige autobanden, beperking van uitlaatgassen uit motorvoertuigen, smartphones en hybride 
autobatterijen. 

Performance Chemicals is actief in volgroeide en veerkrachtige markten waarvan het success is gestoeld op 
schaalgrootte, concurrentiekracht en kwaliteit van de dienstverlening. 

Functional Polymers omvat de polyamide-activiteit die de bouwsector, infrastructuurwerken, de auto-industrie en 
de elektriciteits- en elektronicamerkt bedient. 

Corporate & Business Services omvat de GBU (Global Business Unit) Energy Services en bedrijfsfuncties zoals 
Business Services en het Onderzoeks- en Innovatiecentrum. De opdracht van Energy Services is de optimalisatie 
van het energieverbruik en de beperking van emissies. 

 

(in € mln) 
Kw2 
2014 

Kw2 
2013 

% joj H1 2014 H1 2013 % joj 

Netto-omzet 2 640 2 582 +2% 5 192 5 098 +2% 

Advanced Formulations 725 599 +21% 1 388 1 208 +15% 

Advanced Materials 670 659 +2% 1 329 1 298 +2% 

Performance Chemicals 798 803 -1% 1 580 1 586 - 

Functional Polymers 448 483 -7% 896 951 -6% 

Corporate & Business Services -1 38 n.m. -1 55 n.m. 

REBITDA 485 440 +10% 953 862 +11% 

Advanced Formulations 119 92 +29% 221 205 +8% 

Advanced Materials 187 161 +16% 362 316 +15% 

Performance Chemicals 189 191 -1% 377 357 +6% 

Functional Polymers 38 27 +40% 78 60 +28% 

Corporate & Business Services -47 -30 -53% -85 -76 -12% 

IFRS afschrijvingen (recurrent) 
zonder PPA Rhodia 

-160 -155 +3% -321 -310 +3% 

Aanpassingen van voorraden van 
Chemlogics aan reële waarde (PPA) 
+ personeelsbehoudplan van 
Chemlogics 

-2 - n.m. -7 - n.m. 

Aandeel in het verlies van Rusvinyl 
(pre-operationele fase) opgenomen 
volgens de 
vermogensmutatiemethode 

13 - n.m. 2 - n.m. 

Aangepaste REBIT 337 284 +18% 626 552 +13% 

Afschrijvingen betreffende PPA 
Rhodia 

-29 -50 -42% -58 -83 -30% 

REBIT IFRS 308 235 +31% 569 469 +21% 

Niet-recurrente elementen -46 -97 -53% -76 -137 -45% 

EBIT IFRS 262 137 n.m. 493 332 +49% 

Netto financiële lasten -75 -51 -47% -173 -135 -28% 

Resultaat vóór belastingen 187 87 n.m. 320 197 +62% 

Belastingen op resultaat -57 -10 n.m. -100 -56 -78% 

Winst/verlies (-) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 

129 77 +68% 221 141 +56% 

Winst/verlies (-) uit beëindigde 
bedrijfsactiviteiten 

-481 48 n.m. -470 60 n.m. 

Nettowinst -352 124 n.m. -250 201 n.m. 
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4. Significante transacties 

In mei 2014 loste de Groep zijn Senior Notes Rhodia af voor een bedrag van € 864 mln inclusief hoofdsom, 
interesten en premies. 

5. Waardeverminderingsverlies 

Het waardeverminderingsverlies is gerelateerd aan de niet-voortgezette chloorvinyl-activiteiten die zullen 
ingebracht worden in de 50/50 joint-venture met INEOS. De joint-venture zal de activa van beide groepen 
doorheen de gehele chloorvinyl-keten samenbrengen, inclusief pvc, natronloog en chlorinederivaten. De activa die 
geklasseerd zijn als activa aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen het laagste van enerzijds hun 
boekwaarde en anderzijds hun reële waarde minus de verkoopkosten. Deze reële waarde minus de verkoopkosten 
is berekend op basis van de overeenkomst die op het einde van het 2

de
 kwartaal met INEOS werd ondertekend. Ze 

omvat de vooruitbetaling van € 175 mln bij de voltooiing van de transactie, de inbreng van passiva ten belope van 
€ 250 mln in de joint-venture zowel als Solvay’s exit-voorwaarden na drie jaar, wanneer er een bijkomend bedrag 
zal uitgekeerd worden aan Solvay, geraamd op € 250 mln. Deze uiteindelijke kasontvangst bij exit zal aangepast 
worden op basis van de gemiddelde REBITDA prestatie van de joint-venture gedurende de periode van drie jaar, 
met een minimum exit-betaling van € 75 mln. Op basis hiervan beloopt de reële waarde minus de verkoopkosten 
€ 328 mln, vergeleken met een boekwaarde van € 805 mln, wat resulteerd in een waardeverminderingsverlies van 
€ 477 mln, toegewezen aan goodwill voor € 143 mln, en materiële vaste activa voor € 335 mln. Voor de periode 
eindigend op 30 juni 2014 bedraagt de impact op het aandeel van de Groep in het nettoresultaat € -422 mln, na 
rekening te houden met het deel dat toegewezen is aan minderheidsbelangen.  

6. Betaling gebaseerd op aandelen 

Op 24 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur van Solvay NV besloten om twee lange-termijn incentive-plannen 
toe te kennen aan een deel van zijn belangrijkste bestuursleden:  

 Een aandelenoptieplan (Stock Option) die de verwerving van aandelen in Solvay mogelijk maakt; en 

 Een plan voor zogenaamde Performance Share Units (PSU’s), waarmee begunstigden contante middelen 
kunnen verkrijgen op basis van de aandelenkoers van Solvay. 

7. Aandelenoptieplan 

De bijzonderheden van het aandelenoptieplan zijn als volgt:  

 

Aandelenoptieplan   

Aantal aandelenopties 362 436 

Datum van toekenning 24/02/2014 

Datum van verwerving 01/01/2018 

Wachtperiode 24/02/2014 tot 31/12/2017 

Uitoefenprijs (in €) 108 

Uitoefenperiode 01/01/2018 tot 23/02/2022 

Dit plan wordt opgenomen als een op aandelen gebaseerd plan dat in eigen-vermogensinstrumenten wordt 
afgewikkeld. Per 30 juni 2014 had dit een impact op de winst- en verliesrekening van minder dan € 1 mln. 
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8. Plan voor Performance Share Units 

De bijzonderheden van het plan voor Performance Share Units plan zijn als volgt:  

 

Performance share units   

Aantal PSU's (Performance Share Unit) 206 495 

Datum van toekenning 24/2/2014 

Datum van verwerving 01/01/2017 

Wachtperiode 24/2/2014 tot 31/12/2016 

Prestatievoorwaarden 

50% van de PSU's toegekend op basis van de 
REBITDA voor het boekjaar 2016 
50% van de PSU's toegekend op basis van de 
CFROI voor het boekjaar 2016 

Bekrachtiging van de prestatievoorwaarden 
Door de Raad van Bestuur, onderworpen aan 
bevestiging door de Comissaris 

De Performance Share Units gelden als een op aandelen gebaseerd plan dat in geldmiddelen wordt afgewikkeld. 
Per 30 juni 2014 beloopt de impact op de winst- en verliesrekening of het overzicht van de financiële positie 
€ 3 mln. 

9. Financiële instrumenten 
 

a. Waarderingsmethodes 

Vergeleken met 31 december 2013 zijn de waarderingsmethodes ongewijzigd gebleven.  

b. Reële waarde van financiële instrumenten die gewaardeerd worden tegen geamortiseerde kostprijs 

Voor alle financiële instrumenten die in het overzicht van Solvay’s financiële positie niet tegen reële waarde 
gewaardeerd zijn, geldt dat hun reële waarde niet wezenlijk afwijkt van die welke gepubliceerd is in toelichting 34 
van de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2013. 

c. Financiële instrumenten die tegen de reële waarde gewaardeerd zijn 

Voor alle financiële instrumenten die in Solvay’s overzicht van de financiële positie tegen de reële waarde 
gewaardeerd zijn, geldt dat hun reële waarde per 30 juni 2014 niet wezenlijk afwijkt van die welke gepubliceerd is 
in toelichting 34 (Financiële instrumenten die in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie tegen reële 
waarde zijn gewaardeerd) van de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2013. 

Tijdens de zes maanden eindigend op 31 juni 2014 hebben er geen herklasseringen tussen de reële 
waardenniveaus plaatsgevonden en hebben zich evenmin belangrijke wijzigingen voorgedaan in de reële waarde 
van op basis van niveau 3 gewaardeerde financiële activa en passiva.  

10. Events after the reporting period 

Op 30 juli ondertekende Solvay een bindende overeenkomst om haar bedrijfsactiviteit voor nieuwe en 
gerecycleerde zwavelzuur, Eco Services, aan CCMP Capital, een privaat vermogensbeheerder, te verkopen.  

Deze ondertekening wordt beschouwd als een "Gebeurtenis na de verslagperiode die niet leidt tot aanpassing van 
de jaarrekening” voor de financiële overzichten van het 2

de
 kwartaal van 2014. De transactie wordt verwacht 

afgerond te worden in het 4
de

 kwartaal. Hierop gebaseerd zal Solvay de Eco Services bedrijfsactiviteiten 
rapporteren onder “Activa aangehouden voor verkoop” en “Beëindigde bedrijfsactiviteiten” vanaf het 3

de
 kwartaal 

van 2014.  

Solvay zal zijn Winst- & Verliesrekening en Kasstroomoverzicht van 2013 en de financiële overzichten van 2014 
herwerken om de beëindiging van de bedrijfsactiviteit te weerspiegelen.  
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11. Verklaring door verantwoordelijke personen 

Jean-Pierre Clamadieu, Chief Executive Officer, en Karim Hajjar, Chief Financial Officer, van de Solvay Groep, 
verklaren volgens hun beste inzichten dat: 

 De verkorte financiële overzichten, opgesteld in overeenstemming met de internationale financiële a)
verslaggevingsstandaard IAS 34 - "Interim Financial Reporting" zoals aanvaard binnen de Europese Unie, 
een  getrouw  beeld  geven van  het  vermogen,  van  de 
financiële  toestand  en  van  de  resultaten  van  de  Solvay Groep; 

 Het tussentijdse jaarverslag  een getrouw overzicht geeft  van de belangrijke gebeurtenissen die b)
plaatsgrepen tijdens de eerste zes maanden van 2014, en hun impact op de verkorte financiële overzichten; 

 De belangrijke risico's en onzekerheden betreffende de resterende maanden van het boekjaar 2014 in c)
overeenstemming zijn met de inschatting toegelicht in het hoofdstuk 'Risicobeheer' in het Jaarverslag 
Solvay 2013, in het licht van de huidige economische en financiële omgeving. 

12. Verslag van de commissaris 

Solvay SA/NV 

Beperkte controlewerkzaamheden met betrekking tot de geconsolideerde halfjaarlijkse rekening voor de zes 
maanden eindigend op 30 juni 2014 

Aan de Raad van Bestuur 

Wij hebben beperkte controlewerkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het hieraan gehechte geconsolideerde 
financiële verslag, de geconsolideerde winst- en verliesrekening, geconsolideerde verklaring van de financiële 
positie, de geconsolideerde kasstromenoverzicht, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen 
en geselecteerde toelichtingen (gezamenlijk de “tussentijdse financiële informatie”) van Solvay SA/NV (“het bedrijf) 
en zijn dochterbedrijven (gezamenlijk “de groep”) voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2014. De 
Raad van Bestuur van het bedrijf is verantwoordelijk voor het opstellen en de goede voorstelling van deze 
tussentijdse financiële informatie. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordeling uit te spreken over deze 
tussentijdse financiële informatie gebaseerd op onze controlewerkzaamheden. 

De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de internationale financiële 
verslaggevingsstandaard IAS 34 – “Interim Financial Reporting” zoals aanvaard binnen de Europese Unie. 

Onze beperkte controlewerkzaamheden met betrekking tot de tussentijdse financiële informatie werd uitgevoerd in 
overeenstemming met de internationale standaard ISRE 2410 – “Review of interim financial information performed 
by the independent auditor of the entity”. Een beperkte controle bestaat erin informatie in te winnen bij het 
management van de Groep en analytische en andere beoordelingsprocedures toe te passen op de tussentijdse 
financiële informatie en onderliggende financiële gegevens. Een beperkte controle is aanzienlijk minder omvattend 
dan een volledige audit in overeenstemming met de “International Standards on Auditing” (ISA). Om deze reden 
leveren wij geen volledig rapport van de commissaris voor de tussentijdse financiële informatie. 

Op basis van onze beperkte controle is ons niets ter attentie gekomen dat ons zou laten geloven dat de 
tussentijdse financiële informatie voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2014 niet opgesteld is, in 
alle materiële aspecten, in overeenstemming met IAS 34 – “Interim Financial Reporting” zoals aanvaard binnen de 
Europese Unie. 

Diegem, 30 juli 2014 

De commissaris 

DELOITTE Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d’Entreprises 

BV o.v.v.e. CVBA / SC s.f.d. SCRL 

Vertegenwoordigd door Eric Nys 
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WETTELIJKE BEPALING ALS BESCHERMING TEGEN 
ONREDELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLINGEN 

Voor zover verklaringen in dit verslag niet-historische informatie bevatten, zijn deze verklaringen in wezen 
toekomstgericht. De verwezenlijking van de toekomstgerichte verklaringen die in dit verslag staan, is onderworpen 
aan en afhankelijk van risico’s en onzekerheden vanwege verschillende factoren, waaronder algemene 
economische factoren, veranderingen in rentestand en wisselkoersen, veranderende marktcondities, 
productconcurrentie, de aard van de productontwikkeling, het effect van acquisities en afstotingen, 
herstructureringen, productterugtrekkingen, goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- 
en ontwikkelingsprojecten en andere ongebruikelijke zaken.  

Om deze reden kunnen de daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld 
worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn te 
herkennen aan het gebruik van woorden als “verwachten”, “plannen”, “zullen”, “geloven”, “kunnen”, “zouden 
kunnen”, “schatten”, “voornemens zijn”, “doelstellingen”, “streven”, “doelen”, “potentieel” en andere woorden met 
een vergelijkbare betekenis. Mochten bekende of onbekende risico’s of onzekerheden zich voltrekken of mochten 
bepaalde aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de 
verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren. 
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GLOSSARIUM 

De gecorrigeerde prestatie-indicatoren sluiten het effect op de boekhouding uit van de toewijzing van de 
aankoopprijs (Purchase Price Allocation of PPA) die verband houdt met de overname van Rhodia. 

Aangepaste nettowinst (aandeel Solvay-groep) 
Aandeel van Solvay in het nettoresultaat met uitsluiting van de niet-contante impact van de boekhoudkundige 
toewijzing van de aankoopprijs (PPA) die verband houdt met de overname van Rhodia 

Aangepaste nettowinst 
Nettowinst met uitsluiting van de niet-contante impact van de boekhoudkundige toewijzing van de aankoopprijs 
(PPA) die verband houdt met de overname van Rhodia. 

Aangepaste REBIT 
REBIT met uitsluiting van de niet-contante impact van de boekhoudkundige toewijzing van de aankoopprijs (PPA) 
die verband houdt met de overname van Rhodia 

Aangepaste verwaterde winst per aandeel 
Verwaterde winst per aandeel met uitsluiting van de niet-contante impact van de boekhoudkundige toewijzing van 
de aankoopprijs (PPA) in verband met de overname van Rhodia. 

EBIT 
Earnings before interest and taxes, operationeel resultaat. 

IFRS 
International Financial Reporting Standards: Internationale Normen voor Financiële Verslaggeving, de 
boekhoudkundige standaard voor de jaar- en interimverslagen van ondernemingen. 

Netto financiële uitgaven 
Deze omvatten de lasten uit leningen min (opgebouwde renteopbrengsten uit leningen en kortetermijnbeleggingen, 
plus overige financieringsopbrengsten (verliezen), en verdisconteringskosten van voorzieningen (meer bepaald 
inzake personeelsvoordelen en HSE, d.w.z. gezondheid, veiligheid en leefmilieu). 

Netto-omzet 
Omzet uit goederen en diensten met toegevoegde waarde die het resultaat zijn van de knowhow van Solvay en de 
kernactiviteiten van de Groep uitmaken. De netto-omzet sluit andere inkomsten uit, die voornamelijk bestaan uit 
transacties met grondstoffen en nutsvoorzieningen of andere inkomsten die de Groep als incidenteel beschouwt. 

REBIT 
Recurrent operationeel resultaat. Dit is de EBIT vóór niet-recurrente bestanddelen. 

REBITDA 
REBIT vóór waardeverminderingen en afschrijvingen. 

Verwaterde winst per aandeel 
Groepsaandeel in de nettowinst gedeeld door het gewogen gemiddelde aandelen, na aftrek van de eigen aandelen 
gekocht om er de aandelenopties mee te dekken. 

Vrije kasstroom 
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten (inclusief dividenden van geassocieerde ondernemingen en joint ventures) + 
kasstromen uit investeringsactiviteiten (exclusief verwervingen en vervreemding van dochterondernemingen en 
andere investeringen). Adjusted performance indicators exclusively exclude non-cash Purchase Price Allocation 
(PPA) accounting impacts related to the Rhodia acquisition. 

Herwerkt 
De financiële data waarmee wordt vergeleken, zijn herwerkt om de gevolgen weer te geven van de implementatie 
van IFRS 11, dat sinds 1 januari 2014 door Solvay is ingevoerd. De Europese chloorvinylactiviteiten, die voorzien 
zijn bijgedragen te worden aan de joint venture met Ineos, en ook Indupa’s resultaten, worden als beëindigde 
bedrijfsactiviteiten voorgesteld.  
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Belangrijke data voor beleggers 

13 november, 2014 Bekendmaking van de resultaten over het 3
de

 kwartaal en de resultaten van de 1
ste

 negen 
maanden van 2014, en het interim dividend voor 2014 (betaalbaar in januari 2015, coupon 
nr. 95) (om 07:30) 
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De internationale chemiegroep Solvay staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer 
verantwoorde en waarde-scheppende oplossingen. Solvay genereert 90% van zijn netto-omzet in activiteiten 
waar hij tot de wereldtopdrie behoort. De Groep levert aan veel markten, variërend van energie en milieu, tot 
auto en luchtvaart of elektriciteit en elektronica, met één doel: de prestaties van zijn klanten te verhogen en 
de levenskwaliteit van de samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 
29.400 werknemers in 56 landen en haalde een netto-omzet van € 9,9 mld in 2013. Solvay nv (SOLB.BE) 
staat genoteerd op NYSE Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 

This report is also available in English – Ce rapport est aussi disponible en français 
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