Persbericht

Gereglementeerde Informatie
Embargo, 29 juli 2022 na 17:40 u

Solvac: Eerste interimdividend 2022, stabiel, van 3,26 € bruto
1. De kasopbrengsten1, gevoed door de dividendenstroom uit de participatie in Solvay, bedroegen 125,6 miljoen €
vergeleken met 122,3 miljoen € in 2021, en is gestegen in vergelijking met vorig jaar dankzij de stijging van het
dividend van Solvay, zoals wordt aangetoond in onderstaande tabel:
1ste Semester 2021 1ste Semester 2022
Solvay dividend per aandeel – januari (in €)

1,50

1,50

Aantal Solvay- aandelen aangehouden door Solvac (in miljoen)

32,6

32,6

Solvay dividend ontvangen in januari (in miljoen €) (a)

48,9

48,9

Solvay dividend per aandeel – mei (in €)

2,25

2,35

Aantal Solvay - aandelen aangehouden door Solvac (in miljoen)

32,6

32,6

73,4

76,7

Solvay dividend ontvangen in mei (in miljoen €) (b)
Kasopbrengsten (in miljoen €) (a) +

(b)1

122,3

125,6

Operationele kosten (in miljoen €)

-0,8

-1,1

Financiële kosten (in miljoen €)

-1,5

-1,4

120,0

123,1

Financieel

Resultaat1

(in miljoen €)

Solvac bezit 30.81% in Solvay op het einde van juni 2022, onveranderd in vergelijking met 31 december 2021.
Voor zover de statutaire jaarrekeningen dit toelaten, bepaalt de Raad van Bestuur op basis van het financieel
resultaat en na dekking van de kosten, de door Solvac voor uitkering voorgestelde dividendbedragen.
2. De Raad van Bestuur heeft de verkorte geconsolideerde financiële staten afgesloten op 30 juni 2022. De rekeningen
werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 29 juli 2022. De rekeningen werden onderworpen aan een
beperkt nazicht door de commissaris. Zij werden voorgesteld volgens de IFRS normen zoals aangenomen door de
Europese Unie.
Geconsolideerde resultatenrekening
Miljoen €
Resultaat van investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode
Operationele kosten
Financiële kosten
Netto resultaat
Netto resultaat en verwaterd resultaat per aandeel (€)2

1ste Semester 2021

1ste Semester 2022

102,8

327,8

-0,8

-1,1

-1,5

-1,4

100,4

325,3

4,7

15,2

Solvac gebruikt specifieke niet – IFRS prestatie-indicatoren die hier worden gedefiniëerd als:
Kasopbrengsten verwijzen naar opbrengsten ontvangen gedurende de periode. Deze worden bepaald als de kasstroom bekomen
door de dividenden betaald door Solvay.
Het financiëel resultaat betekent de kasopbrengsten verminderd met de financiële lasten en andere producten en lasten (financiële
/ operationele). Op basis van deze indicator bepaalt de Raad van Bestuur de voor uitkering door Solvac voorgestelde bedragen.
Zie berekeningsdetails in nota 8 op pagina 11 van het huidige persbericht.
2
Het netto resultaat per aandeel en het netto verwaterd resultaat per aandeel zijn identiek. Het gewogen gemiddelde aantal aandelen dat
gebruikt wordt in de berekeningen per aandeel is 21.375.033 in 2022 en in 2021.
1

1
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Op 30 juni 2022 registreerde Solvac een netto geconsolideerd resultaat van 325,3 miljoen € (hetzij 15,2 € per
aandeel) tegenover 100,4 miljoen € (hetzij 4,7 € per aandeel) in dezelfde periode in 2021, als gevolg van de
evolutie van de vermogensmutatiemethode toegepast op de resultaten van Solvay
In de eerste jaarhelft van 2022 is het nettoresultaat van de participatie berekend met de
vermogensmutatiemethode (327,8 miljoen €) hoger dan het resultaat van 102,8 miljoen € gerealiseerd in dezelfde
periode van 2021, wat de evolutie van het netto resultaat van Solvay in het eerste semester van 2022 weerspiegelt,
zoals gepubliceerd op 28 juli 2022. De verhoging van het resultaat van Solvay in het eerste semester 2022 is een
weerspiegeling van de goede prestaties in al zijn bedrijfssegmenten.
Bovendien herinnert Solvac eraan dat de Vennootschap in haar persbericht van 15 maart 2022 haar volledige
steun heeft betuigd voor het plan van Solvay om de splitsing in twee onafhankelijke beursgenoteerde
ondernemingen te onderzoeken.
3. De Raad van Bestuur rapporteert de cijfers in de statutaire jaarrekeningen van Solvac NV (Belgische
boekhoudnormen) voor het eerste semester 2022:
1ste Semester 2021

1ste Semester 2022

Financieel resultaat

71,8

75,2

Operationeel resultaat

-0,8

-1,0

Resultaat voor belastingen

71,0

74,2

Resultaat na belastingen

71,0

74,2

Miljoen €

Het netto resultaat na belastingen is € 74,2 miljoen €, een stijging van 4,5% vergeleken met het resultaat van het
eerste halfjaar 2021 (71,0 miljoen €) en dit voornamelijk door een verhoging van het dividend ontvangen van
Solvay.
4. In overeenstemming met het dividendbeleid van het bedrijf, heeft de Raad van Bestuur beslist om het eerste
dividendvoorschot vast te stellen op 60% van het totaal dividend van het vorige jaar, hetzij 3,26 € bruto. Dit bedrag
is stabiel vergeleken met het eerste dividendvoorschot van het boekjaar 2021.
Het netto bedrag van het eerste dividendvoorschot bedraagt 2,282 €, na vermindering van de 30% roerende
voorheffing(1). Dit eerste dividendvoorschot zal betaald worden op 17 augustus 2022. Dit leidt tot een bruto
distributie van 69,7 miljoen €. De Solvac aandelen zullen ex-dividend verhandeld worden op Euronext Brussel
vanaf 4 augustus 2022 en de transacties dienen ons uiterlijk op dinsdag 9 augustus 2021 te worden meegedeeld.
Iedere transactie die op die datum nog niet geregistreerd is, zal moeten teruggevorderd (aankoop) of
teruggegeven (verkoop) worden door de financiële tussenpersoon die de transactie heeft verricht.
Het tweede dividendvoorschot zal beslist worden door de Raad van Bestuur, zal gepubliceerd worden op 15
december 2022 en zal uitbetaald worden op 30 december 2022.
In overeenstemming met het beleid om bijna alle Solvay dividenden uit te keren en gezien Solvay heeft beslist
om zijn dividend over het boekjaar 2021 te verhogen van 3,75 € naar 3,85 €, zou de Solvac Raad van Bestuur in
december moeten beslissen om het dividend van het boekjaar 2022 op 5,58 € bruto per aandeel te brengen. Een
dergelijke uitkering zou dan resulteren in een kasuitstroom van 119,3 miljoen € in 2022.
Het tweede dividendvoorschot zou dan 2,32 € bruto per aandeel bedragen, hetzij 1,624 € netto per aandeel (na
aftrek van 30% roerende voorheffing).

(1)

------

Voor niet in België verblijvende aandeelhouders, heeft België met een aantal landen internationale belastings-verdragen die veelal de
voorheffing beperken tot 15% of zelfs 10%. (https://www.solvac.be/nl/nieuws/dividendmededelingen/). Het eerste deel van het formulier N°
276 DIV- AUT, correct ingevuld, ondertekend en goedgekeurd door de bevoegde taxatiedienst moet ten laatste op 27 augustus 2022 aan
Solvac worden bezorgd.
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5. Opmerkingen
Inhoud
Dit persbericht bevat gereglementeerde informatie en is opgesteld in overeenstemming met de IAS 34
standaard Tussentijdse Financiële Informatie. De analyse van het risicobeheer is voorgesteld in het jaarrapport,
beschikbaar op het Internet (www.solvac.be). Er zijn geen veranderingen in de risico identificatie op 30 juni
2022 vergeleken met 31 december 2021.
Solvac Aandelen
december 2021

juni 2022

Aantal uitgegeven aandelen aan het einde van de periode

21.375.033

21.375.033

Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van het resultaat per aandeel
volgens IFRS
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van het verwaterd resultaat per
aandeel volgens IFRS

21.375.033

21.375.033

21.375.033

21.375.033

6. Verklaring van verantwoordelijke personen
De Heer Jean-Marie Solvay, Voorzitter van de Raad van Bestuur, en de Heer John Kraft de la Saulx, lid van de
Raad van Bestuur verklaren dat, voor zover zij weten:
a) de verkorte financiële staten, opgemaakt conform de toepasselijke standaarden voor tussentijdse
financiële verslaggeving, een getrouw beeld geven van het vermogen van de financiële situatie en van
de resultaten van de enkelvoudige tussentijdse rekeningen en van de geconsolideerde tussentijdse
rekeningen van Solvac NV
b) het tussentijds rapport een getrouw beeld geeft van de evolutie en de ontwikkeling van de gebeurtenissen,
van de resultaten van de enkelvoudige tussentijdse rekeningen en van de geconsolideerde tussentijdse
rekeningen, alsook een beschrijving geeft van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij
geconfronteerd worden.
c) de belangrijkste risico's en onzekerheden overeenstemmen met de beoordeling in het onderdeel
“Risicobeheer” van het Jaarverslag van Solvac voor 2021, rekening houdend met de huidige
economische en financiële omstandigheden.
Belangrijke data voor financiële communicatie
•
•
•

17 augustus 2022: Uitkering van het eerste dividendvoorschot van het boekjaar 2022
15 december 2022: Na 17u40: Persbericht “tweede dividendvoorschot”
30 december 2022: Uitkering van het tweede dividendvoorschot van het boekjaar 2022

Voor meer informatie kan U contact opnemen met:
SOLVAC NV
Investor Relations
Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050 Brussel
Tel.: 32/2/639 66 30
Email: Investor.relations@solvac.be
Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de
ISIN-code BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal
van Solvay NV. Zijn aandelen zijn uitsluitend nominatief. Ze kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of, onder
goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in haar
goedkeuringsbeleid. Op 30 juni 2022 bedroeg de marktkapitalisatie 1,9 miljard €.

This press release is also available in English - Ce communiqué de presse est également disponible en français
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Solvac – Verkorte Halfjaarlijkse Financiële Staten IFRS
Verkorte geconsolideerde Balans
Miljoen €
ACTIVA
Materiële vaste activa
Vaste activa: deelneming opgenomen volgens de
vermogensmutatiemethode
Goodwill
Deelneming, buiten goodwill, opgenomen volgens de
vermogensmutatiemethode
Vlottende activa: vorderingen op korte termijn
Geld en kasequivalenten

Notes 31 december 2021

30 juni 2022

0

0

3.094

3.630

343

343

2.751

3.287

49
0

1
60

3.143

3.691

2.926
192
2.734
150

3.537
192
3.345
150

67

4

50
13
4

0
0
4

3.143

3.691

2

3

Totaal van de activa
PASSIVA
Equity
Kapitaal
Reserves
Langlopende verplichtingen: lange termijn schulden

4

5

Kortlopende verplichtingen
Korte-termijn schulden
Belastingschulden
Andere korte-termijnverplichtingen

5
6

Totaal van de passiva

Verkorte geconsolideerde Verlies- en Winstrekening
Miljoen €
Resultaat van deelneming opgenomen volgens de
vermogensmutatiemethode
Operationele kosten
Financiële lasten
Netto resultaat
Netto resultaat en verwaterd resultaat per aandeel (€)1

Notes

1ste Semester 2021

1ste Semester 2022

2

103

327

5

-1
-2
100

-1
-1
325

4,7

15,2

Het netto resultaat per aandeel en het verwaterd netto resultaat per aandeel zijn gelijk. Het gewogen gemiddeld aantal aandelen gebruikt in de
berekeningen per aandeel bedraagt 21.375.033 in juni 2022 en juni 2021.

1

4

Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
Miljoen €

1ste Semester 2021

1ste Semester 2022

100

325

5

53

75

228

6

-3

133

76

Belastingen met betrekking tot recycleerbare en nietrecycleerbare elementen.

-21

-37

Andere elementen van het totaalresultaat na
belastingen (b)

198

317

Totaalresultaat (a) + (b)

298

642

Netto resultaat (a)
Andere elementen van het totaalresultaat

1

Recycleerbare componenten
Winsten en Verliezen op afdekkingsinstrumenten in een
kasstroomafdekking
Wisselkoersverschillen uit activiteiten in het buitenland
Niet-recycleerbare componenten
Verschillen in de reële waarde
Herwaardering van het netto passief in het kader van de
toegezegde pensioenregelingen
Belastingen met betrekking tot recycleerbare en nietrecycleerbare elementen

Andere elementen van het globaal resultaat komen van de variaties van eigen vermogen van Solvay NV. Meer informatie is beschikbaar in
het persbericht van Solvay.

1

5

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen
Vermogen
Miljoen €
Boekwaarde op 31/12/2020

Maatschappelijk
kapitaal

192

Uitgifte
premie

568

Eeuwig
Durende
Hybride
Obligaties

543

Netto resultaat van het 1ste semester1

Overgedragen
Resultaten

Wisselkoersverschillen,
reële waarden, en
toegezegde pensioenregelingen

Totaal Eigen
Vermogen

1.788

-641

2.450

100

Andere elementen van het totaalresultaat
Totaalresultaat
Coupons van eeuwig durende hybride
obligaties
Wijzigingen in de consolidatieperimeter en
andere
Boekwaarde op 30/06/2021

100

192

568

543

Nettoresultaat van het 2de semester

198

198

298
-15

4

4

1.877

-443

2.737

193

Totaalresultaat

193

192

568

543

Nettoresultaat van het 1ste semester1

193
120

120

120

313

-116

-116

-9

-9

1

1

1.946

-323

2.926

325

Andere elementen van het totaalresultaat
Totaalresultaat
Coupons van eeuwig durende hybride
obligaties
Wijzigingen in de consolidatieperimeter en
andere
Boekwaarde op 30/06/2022

198
-15

Andere elementen van het totaalresultaat
Dividenden
Coupons van eeuwig durende hybride
obligaties
Wijzigingen in de consolidatieperimeter en
andere
Boekwaarde op 31/12/2021

100

325

192

568

543

325
317

317

317

642

-17

-17

-14

-14

2.240

-6

3.537

Meer informatie over wijzigingen bij Solvay zijn beschikbaar in het Solvay persbericht van 28 juli 2022.
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Verkort geconsolideerd Kasstroomoverzicht
Miljoen €

1ste Semester 2021

1ste Semester 2022

-1

-1

1

1

Dividenden ontvangen van Solvay

122

126

Kasstromen uit operationele activiteiten (a)

122

126

Verwerving van Solvay aandelen

0

0

Verkoop van Solvay aandelen

0

0

Kasstromen uit investeringsactiviteiten (b)

0

0

Verwerving van Eigen Aandelen

0

0

Toename van financiële schulden (leningen)

0

0

-51

-50

-2

-2

Wijzigingen in belastingen verbonden aan betaalde dividenden

-14

-14

Kasstromen uit financieringsactiviteiten (c)

-67

-66

55

60

Geldmiddelen en kasequivalenten bij aanvang boekjaar

0

0

Geldmiddelen en kasequivalenten bij afsluiting boekjaar

56

60

Operationele kosten
Wijziging in het werkkapitaal

Terugbetaling van financiële schulden
Betaalde interesten

Nettowijziging in de geldmiddelen (a) + (b) + (c)
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Toelichting bij de verkorte geconsolideerde financiële
staten
1. Conformiteitsverklaring en Grondslagen voor financiële verslaggeving
De verkorte geconsolideerde financiële staten zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse
Financiële Informatie zoals aangenomen door de Europese Unie.
Het vrijgeven van deze verkorte geconsolideerde financiële verslaggeving is op 29 juli 2022 door de Raad van
Bestuur goedgekeurd.
Er is niets gewijzigd aan de boekhoudkundige principes vergeleken met deze die werden gebruikt om de laatste
geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2021 op te stellen, met uitzondering van de volgende standaarden
die van toepassing zijn op de boekjaren die aanvangen op 1 januari 2022:
Standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2022
• Aanpassing aan IFRS 16 Leaseovereenkomsten: Huurconcessies in verband met COVID-19 na 30 juni 2021
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 april 2021)
• Aanpassingen aan IAS 16 Materiële vaste activa: inkomsten verkregen voor het beoogde gebruik (toepasbaar
voor boekjaren vanaf 1 januari 2022)
• Aanpassingen aan IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa:
verlieslatende contracten – kost om het contract na te leven (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2022)
• Aanpassingen aan IFRS 3 Bedrijfscombinaties: referenties naar het conceptueel raamwerk (toepasbaar voor
boekjaren vanaf 1 januari 2022)
• Jaarlijkse verbeteringen 2018–2020 van IFRS (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2022)
Er is geen belangrijke invloed op de rekeningen van Solvac na de inwerkingtreding van de nieuwe standaarden
van toepassing op 1 januari 2022.
Standaarden en interpretaties gepubliceerd, maar nog niet van toepassing voor het boekjaar beginnend
op 1 januari 2022:
• IFRS 17 Verzekeringscontracten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023)
• Aanpassingen aan IFRS 17 Verzekeringscontracten: initiële toepassing van IFRS 17 en IFRS 9 – Vergelijkende
info (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
• Aanpassingen aan IAS 1 Presentatie van de Jaarrekening: classificatie van verplichtingen als kortlopend of
langlopend (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese
Unie)
• Aanpassingen aan IAS 1 Presentatie van de Jaarrekening en IFRS Practice Statement 2: Toelichting van
grondslagen voor financiële verslaggeving (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023)
• Aanpassingen aan IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten: Definitie
van schattingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023)
• Aanpassingen aan IAS 12 Winstbelastingen: Uitgestelde belastingen met betrekking tot activa en passiva die
voortvloeien uit één enkele transactie (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023 maar nog niet
goedgekeurd binnen de Europese Unie)
De impact van de toekomstige toepassing van deze standaarden en interpretaties op de Solvay Groep rekeningen
is meer in detail weergegeven in het halfjaarlijks financiëel rapport. De toepassing ervan op Solvac NV zou geen
noemenswaardige impact hebben op de geconsolideerde jaarrekening.
De inkomsten uit dividenden zijn normaal gezien hoger tijdens het eerste semester dan tijdens het tweede
semester van het boekjaar.
Er hebben na afsluiting van het eerste semester geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden.
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2. Deelneming behandeld met de vermogensmutatiemethode
Solvac heeft een participatie van 31,44 % in Solvay NV (na aftrek van de eigen aandelen aangehouden door
Solvay).
De waarde van de deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode bedraagt 3.630 miljoen €
(waarvan 343 miljoen € goodwill en 3.287 miljoen € non-goodwill), zijnde 111,29 € per Solvay-aandeel in
vergelijking met de beurskoers van 77,32 € op 30 juni 2022.
Op de afsluitingsdatum was Solvac, in toepassing van de IFRS-normen, van oordeel dat er een aanwijzing was
van een bijzondere waardevermindering op zijn belang in Solvay aangezien de aandelenkoers op de
afsluitingsdatum lager was dan de waarde van de participatie in de geconsolideerde rekeningen. Solvac heeft
kennis genomen van de beoordeling die door Solvay is uitgevoerd op (i) de identificatie van indicatoren voor
bijzondere waardeverminderingen en op (ii) de daarmee verband houdende conclusie(1) om geen tests op
bijzondere waardevermindering uit te voeren als onderdeel van de afsluiting van 30 juni. Solvac is niet op de
hoogte van andere elementen die ertoe zouden kunnen leiden dat er een bijzondere waardevermindering op haar
niveau wordt opgenomen. Op basis van deze elementen concludeerde Solvac dat het niet nodig was om een
bijzondere waardevermindering op zijn belang in Solvay op te nemen.
De schommelingen in de volgens vermogensmutatiemethode opgenomen deelneming, exclusief de goodwill, zien
er als volgt uit:
Miljoen €

31/12/2021

1ste Semester 2022

2.276

2.751

0

0

298

327

-122

-77

Conversieverschilen
Herwaarderingsreserve (reële waarde) en Toegezegde
pensioen

160

228

157

90

Wijziging in de consolidatiekring en anders

-18

-14

0

-17

2.751

3.287

Waarde op 1 januari
Overname van effecten
Resultaat
Dividenduitkering

Hybride Lening
Waarde op 31 december / 30 juni

Voor het eerste semester van 2022 bedraagt het Solvac aandeel in de nettoresultaten van de Solvay Group, niet
– controlerende deelnemingen uitgezonderd, 327 miljoen € (2021: 298 miljoen € en in eerste semester van 2021:
103 miljoen €).

3. Geldmiddelen en kasequivalenten
Door de lage rentevoeten op de financiële markten heeft Solvac het dividend ontvangen in mei 2022 niet
geïnvesteerd in korte termijn papier. Dit bedrag bevindt zich op de bankrekeningen van Solvac. Sinds het tweede
semester van 2021 worden negatieve interesten door de banken aangerekend op de bedragen gestort door
Solvac.

4. Eigen Vermogen
Eind juni 2022 bedraagt het totale eigen vermogen 3.537 miljoen € met inbegrip van directe toewijzingen aan het
eigen vermogen en het eigen kapitaal (andere elementen van het totaalresultaat). Deze laatste komen
voornamelijk voort uit wisselkoersverschillen, het waarderen aan marktwaarde van de financiële instrumenten
van Solvay en de toegezegde pensioenregelingen.

(1)

-------

Referentie naar het rapport K2 van Solvay – pagina 21 - Marktkapitalisatie
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5. Lange en korte termijn schulden
Eind juni 2022 zijn de lange termijn schulden stabiel (150 miljoen €) vergeleken met eind 2021. Op 31 december
2021 is een lening van 50 miljoen € met vervaldag in 2023 en met een interestvoet van 1,50% vervangen door
een lening van 50 miljoen € met vervaldag in 2029 en met een interestvoet van 1,16%.
De structurele lange termijn schuld is samengesteld als volgt:
• Een lening van 50 miljoen € met een interestvoet van 2,75% - loopt af in 2025
• Een lening van 50 miljoen € met een interestvoet van 1,47% - loopt af in 2027
• Een lening van 50 miljoen € met een interestvoet van 1,16% - loopt af in 2029
De korte termijn financiële schulden voor een bedrag van 49,9 miljoen € op 31 december 2021 zijn terugbetaald
geworden in het eerste semester van 2022.

6. Andere korte termijn schulden
Het betreft voornamelijk betaalde interesten, leveranciersschulden en resterende bedragen die aan de
aandeelhouders moeten betaald worden.

7. Reële waarde van de financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs
Op de balans van Solvac NV is de reële waarde van deze financiële instrumenten niet significant verschillend van
de boekwaarde.

8. Afstemming van de kasopbrengsten met het geconsolideerde nettoresultaat voor de eerste
semesters 2022 en 2021.
Miljoen €

1ste Semester 2021

1ste Semester 2022

122

126

Operationeel Resultaat

-1

-1

Financiële Lasten

-2

-2

Financiëel Resultaat

120

123

Verminderd met het Solvay dividend betaald in januari 2021 et 2022
geboekt in het nettoresultaat van 2020 en 2021, respectievelijk

-49

-49

Annulering van de Solvay dividenden, omkeren in consolidatie

-73

-76

Deel in het nettoresultaat van Solvay in het semester

103

327

Solvac Nettoresultaat – geconsolideerde jaarrekening

100

325

Kasopbrengsten

9. Andere – Solvay Power of 2
Solvac heeft kennis genomen van het plan van Solvay om de splitsing in twee onafhankelijke beursgenoteerde
ondernemingen te onderzoeken. In haar persbericht van 15 maart 2022 sprak Solvac zijn volledige steun uit voor
dit project.
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Verslag van de commissaris aan het bestuursorgaan van Solvac SA omtrent
de beoordeling van de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële
informatie over de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2022
Inleiding
Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de bijgevoegde verkorte geconsolideerde balans van Solvac
SA per 30 juni 2022, alsmede van het verkorte geconsolideerde overzicht van verlies en winstrekening
en het totaalresultaat, het verkorte geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het
verkorte geconsolideerde kasstroomoverzicht over de periode van zes maanden die op die datum is
beëindigd, evenals van de toelichtingen (“de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële
informatie”). Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de
tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie in overeenstemming met IAS 34
“Tussentijdse Financiële Verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het is onze
verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële
informatie op basis van onze beoordeling.
Reikwijdte van een beoordeling
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, “Beoordeling van tussentijdse
financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit”. Een beoordeling van
tussentijdse financiële informatie bestaat uit het vragen van inlichtingen, hoofdzakelijk aan financiële en
boekhoudkundige verantwoordelijken, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een
controle uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden (ISA). Om die reden
stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben van alle
aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden
geïdentificeerd. Bijgevolg brengen wij dan ook geen controle-oordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening
te zijn dat de bijgevoegde tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie over de periode
van zes maanden afgesloten op 30 juni 2022 niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is
opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële Verslaggeving” zoals goedgekeurd
door de Europese Unie.
Diegem, 29 juli 2022
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