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Mededeling van de Voorzitter

In 2006 deed zich voor uw Vennootschap een belangrijke gebeurtenis voor: in juli nam Rosier 
de Nederlandse vennootschap Zuid-Chemie B.V. over, die eveneens actief is in de minerale 
bemesting.

Door deze overname verdubbelt Rosier in omvang en verwerven wij een plaats bij de grootste 
spelers op de Europese markt van de samengestelde meststoffen. De geografi sche nabijheid 
van de twee vestigingen, de complementariteit van hun productie-instrumenten en de 
respectieve internationale commerciële aanwezigheid van de twee vennootschappen zullen 
bijdragen tot het succes van de nieuwe groep.

Het gevolg van deze transactie is dat de Groep Rosier de jaarrekening voortaan in 
geconsolideerde vorm zal publiceren, in overeenstemming met de internationale 

boekhoudkundige IAS- en IFRS-normen1. Daarom is deze jaarrekening niet vergelijkbaar met 
die van het vorige boekjaar.

De omzet van de Groep voor 2006 bedroeg 122 miljoen euro; deze omvat de activiteiten van 
Rosier SA voor het hele jaar en die van Zuid-Chemie B.V. voor het tweede halfjaar.

De nettowinst bedraagt 15,5 miljoen euro, met inbegrip van een verwervingsverschil van 
12,3 miljoen euro die voornamelijk afkomstig is van de integratie van Zuid-Chemie.

Aan de Algemene Vergadering wordt de uitbetaling van een nettodividend van 4,80 euro per 
aandeel voorgesteld, gelijk aan dat van vorig boekjaar. In verhouding tot de middenkoers van 
het aandeel in 2006 levert het dividend een nettorendement van 3,6% op. De middenkoers 
van het aandeel bedroeg 134 euro, daar waar de introductiekoers op de Beurs op 
15 december 1986 55,16 euro bedroeg.

Na 2006, een zwaar jaar in een moeilijke conjunctuur, met nieuwe consumptiedalingen in 
onze belangrijkste markten, zou 2007 gunstiger moeten verlopen. Het recente herstel van het 
Europese marktaanbod, de sterke toename van de bio-energieteelt en de voordelen die wij 
verwachten van onze nieuwe organisatie, zijn factoren die ons inspireren tot dit gematigd 

optimisme.

Daniel Grasset

1 International Accounting Standards – International Financial Reporting Standards
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CORPORATE GOVERNANCE

De Vennootschap houdt zich aan de Belgische Corporate Governance Code, de “Code Lip-

pens”.

Onze Corporate Governance berust op de Raad van bestuur en de Afgevaardigd bestuurder.

Hierna beschrijven we hoe onze Vennootschap wordt bestuurd:

1. Samenstelling van de Raad van bestuur

Het aantal en de benoeming van de bestuursleden worden bepaald door artikel 15 van de 

statuten:

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad die minstens zeven leden telt, al dan niet 
vennoten, waarvan er minstens drie onafhankelijk moeten zijn in de zin van artikel 524 van het 
Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-
dering die ook hun aantal bepaalt. Het bestuursmandaat mag niet langer dan vier jaar duren. 
Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.”

Op 31 december 2006 bestond de Raad van bestuur uit acht leden, nl. drie niet-uitvoerende 

leden, één uitvoerend lid en vier onafhankelijke leden.

De evaluatiecriteria inzake de onafhankelijkheid van de bestuurders zijn vastgelegd in artikel 524 

van het Wetboek van Vennootschappen en door de Belgische Corporate Governance Code.

Op 31 december 2006 waren de leden van de Raad van bestuur:

De heer Daniel Grasset

Voorzitter van de Raad van bestuur

Algemeen directeur van Grande Paroisse S.A.

Einde mandaat: juni 2010

Mevrouw Françoise Leroy

Bestuurder

Secretaris-generaal en fi nancieel Directeur van de divisie Scheikunde van Total

Einde mandaat: juni 2010

De heer Nicolas David

Bestuurder

Gepensioneerd, voormalig Directeur juridische zaken.

Einde mandaat: juni 2009

■

■

■
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2006De heer Daniel Richir

Afgevaardigd Bestuurder

Einde mandaat: juni 2009

De heer Philippe Schmitz

Bestuurder

Gepensioneerd, voormalig Directeur Human Resources.

Einde mandaat: juni 2009

De heer Robert-J.F. Semoulin

Bestuurder

Gynaecoloog

Einde mandaat: juni 2010

De heer Eric Vardon

Bestuurder

Administratief en fi nancieel Directeur bij Grande Paroisse S.A.

Einde mandaat: juni 2009

De heer Laurent Verhelst

Bestuurder

Dienst Financiële Verrichtingen van Stanley Europe BVBA

Einde mandaat: juni 2010

De heer Daniel Richir is de enige uitvoerende bestuurder. Hij is belast met het dagelijks bestuur 

van de Vennootschap.

Mevrouw Françoise Leroy en de heren Daniel Grasset en Eric Vardon, niet-uitvoerend bestuurders, 

maken deel uit van de meerderheidsgroep, de Groep Total.

De heren Nicolas David, Philippe Schmitz, Robert-J.F. Semoulin en Laurent Verhelst zijn onaf-

hankelijke bestuurders.

Volgens het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur is de leeftijdsgrens voor bestuur-

ders vastgesteld op 70 jaar.

■

■

■

■

■
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2. Werking van de Raad van bestuur

De Raad van bestuur vergadert in principe vier keer per jaar, en zo vaak hij dit in het belang van 

de Vennootschap nodig acht.

Artikel 17 van de statuten van de Vennootschap omschrijft de bevoegdheden als volgt:

“De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de 
verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen die de wet 
of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering voorbehouden”.

De Raad van bestuur beslist in het bijzonder over de benoeming en de bevoegdheden van de 

Afgevaardigd bestuurder, de afsluiting van de jaarrekeningen en het jaarverslag, de bijeenroeping 

van de algemene vergaderingen en de voorstellen die er voor bespreking worden voorgelegd.

De Raad van bestuur bepaalt het strategisch plan van de Vennootschap, beslist over de investe-

ringsprogramma’s en de jaarbegroting. Bij elke vergadering wordt verslag uitgebracht over de 

fi nanciële, commerciële en algemene aangelegenheden die de Vennootschap aanbelangen.

In 2006 heeft de Raad van bestuur vijf keer vergaderd. Naast de algemene gang van zaken 

kwamen tijdens de beraadslagingen ook de volgende punten aan de orde:

De afsluiting van de jaarrekening per 31 december 2005 en het voorstel tot winstverde-

ling dat aan de algemene vergadering zou worden voorgelegd.

De goedkeuring van de regels voor corporate governance.

De opstelling van het persbericht over het resultaat per 31 december 2005.

De opstelling van de agenda van de gewone algemene vergadering van 1 juni 2006.

De opstelling van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 1 juni 

2006.

De opstelling van het persbericht over het resultaat per 30 juni 2006.

De investeringen en desinvesteringen van het boekjaar 2006.

De overname van Zuid-Chemie.

Het onderzoek van het plan voor de middellange termijn en de opstelling van de begro-

ting voor 2007.

De Raad van bestuur heeft eveneens schriftelijk zijn akkoord gegeven voor het persbericht over 

het halfjaarlijkse resultaat van 2006; deze beslissing is unaniem genomen vóór de publicatieda-

tum van 22 juli 2006.

De aanwezigheidsgraad van de Raad van bestuur bedroeg in 2006 83%.

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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20063. Vergoeding van de bestuurders

Artikel 20 van de statuten van de Vennootschap stipuleert:

“Met uitzondering van de onafhankelijke bestuurders zullen de bestuurders hun mandaat 
kosteloos uitoefenen.
De vergoeding van de onafhankelijke bestuurders zal bestaan uit hetzij presentiegelden, hetzij 
tantièmes, hetzij een vaste vergoeding, hetzij eender welke andere formule, volgens de moda-
liteiten en ten belope van het bedrag dat zal worden vastgesteld door de gewone algemene 
vergadering.”

De bestuurders die de Groep Total vertegenwoordigen, zijn werknemers van deze Groep 

en ontvangen geen enkel voordeel van de Vennootschap Rosier.

Binnen de grenzen die zijn bepaald door de overgangsmaatregel die op 1 juni 2006 

werd getroffen door de buitengewone algemene vergadering en op voorstel van het 

Benoemings- en bezoldigingscomité heeft de Raad van bestuur een presentiegeld van 

1.000 euro toegekend per bestuurder en per aanwezigheid op de vergaderingen van de 

Raad van bestuur.

De Afgevaardigd bestuurder ontvangt geen vergoeding in zijn hoedanigheid van bestuur-

der, maar wel als werknemer met de functie van algemeen directeur van de Vennootschap.

4. Comités binnen de Raad van bestuur

Artikel 18bis van de statuten van de Vennootschap stipuleert:

“De raad van bestuur kan een auditcomité, een benoemingscomité en een bezoldigingsco-
mité oprichten. Het benoemingscomité en het bezoldigingscomité kunnen met elkaar worden 
gecombineerd.
De raad van bestuur kan een of meer adviescomités vormen waarvan de leden gekozen moeten 
zijn uit de bestuurders en wiens opdracht en samenstelling door de raad van bestuur wordt 
bepaald.”

a. Het Benoemings- en Bezoldigingscomité: 

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité bestaat momenteel uit drie leden waarvan de meer-

derheid voldoet aan de criteria inzake onafhankelijkheid. Het betreft de heren Daniel Grasset 

(voorzitter), Robert-J.F. Semoulin en Philippe Schmitz.

Het Comité is belast met de identifi catie van de personen die in aanmerking komen als bestuur-

ders, conform de door de Raad van bestuur goedgekeurde criteria; het ondersteunt de Raad 

van bestuur bij zijn taken inzake de bezoldiging van de leden van de Raad van bestuur en het 

uitvoerend management van de Vennootschap.

In overeenstemming met zijn huishoudelijk reglement is het Comité in 2006 eenmaal samenge-

komen op verzoek van de voorzitter.

■

■

■
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b. Het Auditcomité: 

Het Auditcomité bestaat momenteel uit drie leden waarvan de meerderheid beantwoordt aan 

de criteria inzake onafhankelijkheid. Het betreft de heren Nicolas David, Eric Vardon (voorzit-

ter) en Laurent Verhelst. 

Het Comité ondersteunt de Raad van bestuur bij de controle van de integriteit van de rekeningen 

van de Vennootschap, de naleving door de Vennootschap van de wettelijke en reglementaire 

fi nanciële en boekhoudkundige verplichtingen, de bevoegdheden en de onafhankelijkheid 

van de commissaris en de taken bij de interne audit van de Vennootschap en de functies van 

de commissaris. 

Overeenkomstig zijn huishoudelijk reglement heeft het comité in 2006 tweemaal vergaderd op 

verzoek van de voorzitter.

c. Een Comité van onafhankelijke bestuurders: 

In het kader van de plannen om Zuid-Chemie over te nemen, wat een intragroepstransactie was, 

en in naleving van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, heeft de Raad van bestuur uit 

haar leden een Adviescomité opgericht dat louter uit onafhankelijke bestuurders bestaat. Bij-

gestaan door een onafhankelijke deskundige heeft het Comité op 29 maart 2006 zijn uitvoerig 

advies over deze transactie voorgelegd aan de Raad van bestuur.

5. Beleid inzake bestemming van het resultaat

Er bestaat geen beleid inzake de bestemming van het resultaat. Toch houdt het dividend dat 

elk jaar sinds de beursintroductie in 1986 wordt uitgekeerd, rekening met de resultaten, de 

fi nanciële toestand en de vooruitzichten van de Vennootschap.

6. Informatie over de bezoldigingen van de commissaris

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen wordt U meegedeeld dat de commissaris 

en de vennootschappen met wie hij op professioneel vlak samenwerkt, een opdracht buiten 

mandaat van commissaris hebben gefactureerd voor een totaal van 3.600 euro.

7. Relaties met de referentieaandeelhouder (Groep Total)

Alle verrichtingen tussen de Vennootschap en de bedrijven van de Groep Total gebeurden binnen 

het kader van de normale handelstransacties en verliepen onder de normale marktvoorwaarden.

Het betreft hoofdzakelijk commerciële relaties met de Groep Grande Paroisse.
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OVERNAME VAN ZUID-CHEMIE B.V.

In juli 2006 heeft Rosier Zuid-Chemie overgenomen, een vennootschap naar Nederlands recht 

waarvan de aandelen in handen waren van Grande Paroisse1.

Zuid-Chemie, actief in de sector van de meststofkorrels, is gevestigd in Sas van Gent, aan het 

kanaal Gent-Terneuzen.

De overname door Rosier van alle aandelen van Zuid-Chemie past in haar strategie voor verdere 

ontwikkeling op het vlak van meststofkorrels. De geografi sche nabijheid van de twee vestigin-

gen, de complementariteit van de productie-instrumenten en de respectieve internationale 

aanwezigheid van de twee handelsnetwerken zullen toegevoegde waarde creëren voor de 

gehele groep.

Als gevolg van deze overname zal de Groep Rosier haar jaarverslag voor het eerst presenteren 

in geconsolideerde vorm en volgens de internationale IAS- en IFRS-normen2.

Dit verslag van de Groep Rosier omvat:

De jaarrekening van Rosier SA voor het jaar 2006 volgens de IAS- en IFRS-normen2;

Het effect van de overname van Zuid-Chemie B.V. op de balans per 30/06/2006;

De intrede van Cedena in de consolidatiekring per 31/12/2006.

De deelneming van Rosier in de vennootschap Northern Shipping Bulk Blending wordt gecon-

solideerd volgens de equity-methode, aangezien deze vennootschap niet als een dochteronder-

neming wordt beschouwd: minderheidsbelang (30%) en geringe invloed van haar resultaten en 

eigen vermogen op die van Rosier SA.

ALGEMENE CONTEXT EN ACTIVITEIT

Na een bijzonder hoge groei van nagenoeg 5% tijdens het landbouwseizoen 2004/2005, heeft 

het meststoffenverbruik zich in de loop van het laatste seizoen 2005/2006 wereldwijd gestabili-

seerd met een globaal volume van 153 miljoen ton meststoffen. De IFA3 meent evenwel dat de 

consumptie over een langere periode zal blijven groeien met 2% per jaar.

1 Franse vennootschap die deel uitmaakt van de Total Groep
2 International Accounting Standards – International Financial Reporting Standards
3 International Fertilizer Association

■

■

■
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2006Deze cijfers verbergen echter de discrepantie tussen een forse toename in landen zoals China, 

India en Brazilië waar de jaarlijkse groei structureel hoog is, en andere regio’s zoals Noord-Ame-

rika en West-Europa waar het verbruik gestaag daalt.

In West-Europa, de belangrijkste markt voor de activiteiten van de Groep Rosier, bedraagt 

het verbruik van de drie belangrijkste meststofcomponenten, namelijk stikstof (N), fosfor (P) 

en kalium (K), 14,1 miljoen ton, wat een daling betekent van 5% ten opzichte van het vorige 

landbouwseizoen.

Op de Franse markt, de 5e afzetmarkt ter wereld, is deze daling 9%; voor samengestelde mest-

stoffen zoals degene die de Groep op de markt brengt, is dat nagenoeg 18%.

Daaruit volgden nieuwe herstructureringen bij sommige Europese producenten en sluitingen 

van fabrieken waarvan er enkele zich bevinden in het afzetgebied van de Groep.

Vanaf de overname van Zuid-Chemie B.V. door Rosier SA, hebben wij de gehele commerciële 

structuur van de Groep gewijzigd om aldus een maximale aanwezigheid te verzekeren op de 

verschillende markten en daarbij ook onze commerciële en logistieke kosten te optimaliseren. 

De nieuwe organisatie is operationeel sinds het laatste kwartaal van het jaar; zij heeft al haar 

nut bewezen in de moeilijke conjunctuur van het einde van het jaar.

In de loop van het eerste halfjaar konden er zaken worden gedaan in relatief goede omstandig-

heden, maar in het tweede halfjaar – en dan vooral in de loop van het laatste kwartaal – verliep 

alles veel moeilijker door plaatsgebrek in de opslagplaatsen van onze Europese distributeurs, 

omdat die volzaten met graangewassen.

Dat heeft ook de industriële organisatie van onze fabrieken en het goed functioneren van onze 

productieafdelingen bemoeilijkt.

Onze specialiteitsmeststoffen Rosaliq® en Rosasol®, bestaande uit serreproducten, aanvullende 

bladvoeding en wateroplosbare NPK-meststoffen, zijn blijven groeien. In de toekomst zullen zij 

sterk blijven bijdragen tot het resultaat van de Groep.

Onze activiteiten inzake de toelevering van industriële producten, met name boortrifl uoride-

complexen en de opwerking van waterige oplossingen met aluminiumchloride, zijn gedaald 

ten opzichte van vorig jaar. Wij verwachten evenwel dat de activiteiten met betrekking tot 

boortrifl uoride in 2007 opnieuw zullen toenemen.
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RESULTATEN

Geauditeerde cijfers in duizenden €

Groep Rosier NV Rosier

2006 2006 2005

IFRS Belgische normen

Bedrijfsinkomen 123.133 84.483 94.791

waarvan: Omzet 122.021 83.841 94.320

 Andere bedrijfsopbrengsten 1.112 642 470

Bedrijfskosten -119.025 -81.456 -91.105

Bedrijfsresultaat vóór verwervingsverschil 4.108 3.027 3.686

Negatief verwervingsverschil 12.254

Financieel resultaat 73 67 61

Resultaat vóór belastingen 16.435 3.094 3.747

Belastingen op het resultaat -935 -860 -1.350

Nettoresultaat na belastingen 15.500 2.234 2.397

Nettoresultaat exclusief verwervingsverchil 3.246 2.234 2.397
in € per aandeel

Nettoresultaat 60,78 8,76 9,40

Nettoresultaat exclusief verwervingsverchil 12,73 8,76 9,40

Nettodividend 4,80 4,80 4,80

RISICOBEHEER

a) Risico’s eigen aan de industriële activiteit

De activiteiten van de Groep, zoals die van elk bedrijf in de meststoffensector, brengen risico’s 

met zich mee die verbonden zijn aan het gebruik van chemische producten, en de opslag en het 

vervoer van grondstoffen en afgewerkte producten.

In dit verband heeft de Groep een aantal verzekeringen afgesloten om deze industriële risico’s 

te dekken, evenals sommige andere risico’s die gekoppeld zijn aan de specifi eke werkwijzen 

van de industrie.

b) Financiële risico’s

De doelstelling van het fi nanciële beleid van de Groep is een adequate toegang tot kredieten 

te verzekeren en de risico’s met betrekking tot wisselkoers- en rentevoetschommelingen te 

analyseren en te minimaliseren. Overtollige liquide middelen worden belegd in de vorm van 

geldbeleggingen met een maximumduur van drie maanden.
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2006Het kredietrisico met betrekking tot handelsvorderingen ten opzichte van derden wordt gemi-

nimaliseerd dankzij een preventieve analyse van de solvabiliteit van de debiteuren, door een 

diversifi ëring van de schuldvorderingenportefeuille en de afsluiting van adequate verzekerings-

polissen of bankwaarborgen.

Daarnaast komt er elke maand een Kredietcomité samen dat de schuldvorderingen onderzoekt, 

de kredietlimieten van onze verschillende debiteuren bepaalt en in voorkomend geval beslist 

over garanties en maatregelen om onze risico’s te beperken.

VOORUITZICHTEN

Er heeft zich sinds de afsluiting van het boekjaar per 31 december 2006 geen enkele gebeurtenis 

voorgedaan die van aard is de toestand van de Groep te beïnvloeden.

Op basis van de indicatoren waarover wij momenteel beschikken, verwachten wij dat het boek-

jaar 2007 gunstiger zal zijn:

De leveringen in de eerste maanden van 2007 verlopen normaal en de industriële activiteit van 

onze vestigingen is hoog. Daardoor zouden wij een deel van de achterstand kunnen inlopen 

die wij hebben opgelopen omdat er in de loop van de vooropslagperiode kleinere volumes 

werden besteld.

De prijs van plantenteelten, vooral die van graangewassen, zou hoog moeten blijven. Deze factor 

is gunstig voor het inkomen van de Europese landbouwers en zou hen ertoe moeten aansporen 

hun rendement te verhogen door optimalisering van de bemesting.

De gevolgen van de overname van Zuid-Chemie zullen tastbaar worden: de nieuwe organisatie 

en de middelen die wij inzetten om onze commerciële ontwikkeling te begeleiden, zullen in 

2007 hun invloed ten volle doen gelden.

Meer algemeen menen wij dat de consumptie van minerale bemesting in West-Europa na een 

lange periode van daling weer stabiel zal worden. In het kader van de doelstellingen voor de 

ontwikkeling van duurzame energie beschouwt de Europese Unie bio-energie immers als een 

belangrijke bron voor de opwekking van alternatieve energie. In de toekomst zullen verschil-

lende miljoenen hectares bestemd worden voor bio-energieteelten en zullen de meeste nu 

braakliggende landbouwgronden opnieuw worden gebruikt. De toename van de ingezaaide 

oppervlakten en de veiligstelling van de afzetgebieden zijn positieve factoren die een gunstige 

invloed zouden moeten hebben op een doordacht meststoffengebruik.

De Raad van Bestuur
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2006Aandeel en
aandeelhouders
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AANDEELHOUDERS

Volgens de wet van 2 maart 1989 aangaande de transparantie 

dienen verschuivingen binnen de aandeelhoudersstructuur met 

betrekking tot meer van 5 % van het kapitaal meegedeeld te 

worden, d.w.z. 12.750 aandelen in het geval van Rosier.

Er was geen wijziging in 2006.

De aandeelhouders die per 31 december 2006 meer dan 5 % van 

het kapitaal in handen hadden, worden hierna weergegeven :

HET AANDEEL ROSIER OP DE BEURS

Datum van de beursintroductie : 15 december 1986

Markt : contant – dubbele fi xing

ISIN-code : BE0003575835

Koersverloop van het aandeel
in €

Koersverloop van het aandeel Rosier in 2006
in €

 Laagste koers van het jaar  Hoogste koers van het jaar  Gemiddelde koers van het jaar  Koers per 31 december

 Rosier  Beurs
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56,86 %

(145.000 aandelen)

43,14 %
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2006Beurskapitalisatie per 31 december
in duizenden €

Bruto dividend/nettoresultaat
in %

FINANCIËLE KALENDER

Algemene Vergadering in 2007 : 21 juni

Betaalbaarstelling van dividend : 28 juni

Halfjaarresultaten 2007 :  3 augustus

Algemene Vergadering 2008 : 19 juni

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

38
.4

34

24
.6

53

22
.9

11

16
.6

52

19
.1

25

16
.6

01 23
.4

60 30
.0

90

33
.6

60 37
.7

40

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

54

70 69 67 67 64 62 59

68

73
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2006Geconsolideerde 
jaarrekening 

per 31 december 2006
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1. GECONSOLIDEERDE BALANS

In duizenden EUR 2006

ACTIVA

Immateriële activa 6

Materiële vaste activa 8.530

Deelnemingen in verbonden ondernemingen 100

Activa van pensioenregelingen 5.829

Andere niet-vlottende activa 13

Totaal der vaste activa 14.478

Voorraden 22.398

Handelsvorderingen 37.657

Overige vorderingen 966

Belastingvorderingen 277

Geldmiddelen en kasequivalenten 1.717

Totaal der vlottende activa 63.015

TOTAAL DER ACTIVA 77.493

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal en uitgiftepremies 2.748

Reserves en overgedragen winst 39.132

Totaal eigen vermogen 41.880

PASSIVA

Voorzieningen 153

Uitgestelde belastingverplichtingen 329

Totaal niet-vlottende passiva 482

Financiële schulden op ten hoogste één jaar 1.349

Handelsschulden 30.774

Overige schulden 3.008

Totaal der vlottende passiva 35.131

TOTAAL DER PASSIVA 35.613

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE PASSIVA 77.493
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20062. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

In duizenden EUR 2006

Bedrijfsopbrengsten 123.133

Omzet 122.021

Andere bedrijfsopbrengsten 1.112

Bedrijfskosten -119.025

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -90.950

Diensten en diverse goederen -17.086

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -8.899

Afschrijvingen en waardeverminderingen -1.757

Toename / vermindering in de voorraden 176

Andere bedrijfskosten -509

Bedrijfsresultaat vóór negatieve goodwill 4.108

Negatieve goodwill 12.254

Bedrijfsresultaat 16.362

Financiële opbrengsten 200

Financiële kosten -127

Resultaat vóór belastingen 16.435

Belastingen op het resultaat -935

Aandeel in het resultaat van de verbonden ondernemingen 0

Resultaat van het boekjaar 15.500

RESULTAAT PER AANDEEL
Gewone en verwaterde winst per aandeel 60,78
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3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

In duizenden EUR 2006

Nettoresultaat 15.500

Aanpassingen voor niet-geldelijke posten:

Afschrijvingen 1.551

Winst (verlies) op de afboeking van materiële vaste activa -100

Aanpassing voor posten ingedeeld als investeringsactiviteiten:

Ontvangen rente -68

Aanpassingen voor fi nancieringsactiviteiten en belastingen:

Belastingen op het resultaat 935

Betaalde rente 47

Behoefte aan vlottend bedrijfskapitaal:

Afname / (toename) in langlopende schuldvorderingen -133

Afname / (toename) in voorraden -2.165

Afname / (toename) in handelsvorderingen -1.741

Afname / (toename) in overige schuldvorderingen 1.420

Toename / (afname) in handelsschulden -131

Toename / (afname) in voorzieningen 19

Toename / (afname) in overige schulden 100

Betaalde rente -47

Betaalde belastingen op het resultaat -1.095

Negatieve goodwill -12.254

Kasstromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten 1.838

Ontvangen rente 68

Betalingen om materiële vaste activa te verwerven -1.370

Betalingen om dochtermaatschappijen te verwerven verminderd 
met de verworven kasmiddelen -1.836

Ontvangsten uit de overdracht van materiële vaste activa 100

Kasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten -3.038

Betaalde dividenden -1.632

Kortlopende leningen 1.315

Kasstromen met betrekking tot fi nancieringsactiviteiten -317

Totale wijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten -1.517

Toename / (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar 3.234

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het boekjaar 1.717
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2006Jaarrekening 
van Rosier SA
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Jaarrekening van Rosier SA 
per 31 december 2006

Balans na  winstverdeling in duizenden €

ACTIVA 2006 2005

Vaste activa 11.875 7.968

III. Materiële vaste activa 6.993 7.280

A. Terreinen en gebouwen 4.559 4.610

B. Installaties, machines en uitrusting 1.815 2.161

C. Meubilair en rollend materieel 575 463

D. Leasing en soortgelijke rechten - -

E. Overige materiële vaste activa 44 46

IV. Financiële vaste activa 4.882 688

A. Verbonden ondernemingen 4.772 572

1. Deelnemingen 4772 572

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 97 97

1. Deelnemingen 97 97

C. Andere fi nanciële vaste activa 13 19

1. Aandelen - -

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 13 19

Vlottende activa 37.094 43.454

V. Vorderingen op meer dan één jaar 55 4

A. Handelsvorderingen - -

B. Overige vorderingen 55 4

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 11.333 10.962

A. Voorraden 11.333 10.962

1. Grond- en hulpstoffen 5.105 5.030

3. Gereed product 4.762 4.122

4. Handelsgoederen 1.466 1.810

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 24.578 29.243

A. Handelsvorderingen 23.239 27.348

B. Overige vorderingen 1.339 1.895

VIII. Geldbeleggingen 118 2.364

B. Overige beleggingen 118 2.364

IX. Liquide middelen 957 869

X. Overlopende rekeningen 53 12

TOTAAL DER ACTIVA 48.969 51.422
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2006
PASSIVA 2006 2005

Eigen vermogen 25.738 25.136

I. Kapitaal 2.550 2.550

A. Geplaatst kapitaal 2.550 2.550

II. Uitgiftepremies 198 198

IV. Reserves 11.356 11.356

A. Wettelijke reserve 255 255

B. Onbeschikbare reserves 62 62

2. Andere 62 62

C. Belastingvrije reserves 1.539 1.539

D. Beschikbare reserves 9.500 9.500

V. Overgedragen winst 11.634 11.032

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 812 718

VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 812 718

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 153 134

3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 659 584

4. Overige risico’s en kosten - -

B. Uitgestelde belastingen - -

Schulden 22.419 25.568

VIII. Schulden op meer dan één jaar - -

A. Financiële schulden - -

4. Kredietinstellingen - -

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 22.403 25.565

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen - -

B. Financiële schulden - -

1. Kredietinstellingen 861 -

C. Handelsschulden 18.366 22.505

1. Leveranciers 18.366 22.505

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1.498 1.395

1. Belastingen 607 602

2. Bezoldigingen en sociale lasten 891 793

F. Overige schulden 1.678 1.665

X. Overlopende rekeningen 16 3

TOTAAL DER PASSIVA 48.969 51.422
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Resultatenrekeningen in duizenden €

2006 2005

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN 85.123 95.878

A. Omzet 83.841 94.320

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed 
product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) 640 1.089

D. Andere bedrijfsopbrengsten 642 469

II. BEDRIJFSKOSTEN -82.096 -92.193

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 61.552 68.638

1. Inkopen 61.180 68.996

2. Wijziging in de voorraad (toename -, afname +) 372 -358

B. Diensten en diverse goederen 12.667 16.314

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 5.807 5.658

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 
op immateriële en materiële vaste activa 1.323 1.280

E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering 
en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -) 206 66

F. Voorzieningen voor risico’s en kosten (toevoegingen +, 
bestedingen en terugnemingen -) 94 -259

G. Andere bedrijfskosten 447 496

III. BEDRIJFSWINST 3.027 3.685

IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN 172 129

A. Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa - -

B. Opbrengsten uit vlottende activa 172 129

V. FINANCIELE KOSTEN -105 -68

A. Kosten van schulden 34 1

C. Andere fi nanciële kosten 71 67

VI. WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN 3.094 3.746

VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN - 1

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa - 1

VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN - -

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

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa - -

IX. WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN 3.094 3.747

X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT -860 -1.350

A. Belastingen 860 1.350

B. Regularisering van belastingen en terugneming van 
voorzieningen voor belastingen

- -

XI. WINST VAN HET BOEKJAAR 2.234 2.397

XII. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 2.234 2.397
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20062006 2005

RESULTAATVERWERKING

A. Te bestemmen winstsaldo 13.266 12.664

1. Te bestemmen winst van het boekjaar 2.234 2.397

2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 11.032 10.267

C. Toevoeging aan het eigen vermogen - -

1. Aan het kapitaal en de uitgiftepremies - -

2. Aan de wettelijke reserve - -

D. Over te dragen resultaat - -

1. Over te dragen winst -11.634 -11.032

F. Uit te keren winst -1.632 -1.632

1. Vergoeding van het kapitaal 1.632 1.632
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2006
Algemene informatie

ROSIER SA
Rue du Berceau 1
B - 7911 MOUSTIER (Hainaut)
Tel. : + 32 69 87 15 30
Fax : + 32 69 87 17 09
info@rosier.eu
www.rosier.eu

ZUID-CHEMIE B.V.
Westkade 38a
NL - 4551 BV SAS VAN GENT
Tel. : + 31 115 45 60 00
Fax : + 31 115 45 16 47
info@zuidchemie.com
www.zuidchemie.com

S.A. CEDENA
Z.A. La Courtillière
F - 62123 BEAUMETZ-LES-LOGES
Tel. : + 33 3 21 55 61 04
Fax : + 33 3 21 55 30 04
cedena.sa@wanadoo.fr

NV NORTHERN SHIPPING BULK BLENDING
Haven 182
Vosseschijnstraat 59
B - 2030 ANTWERPEN
Tel. : + 32 3 204 93 58
Fax : + 32 3 204 93 69
sales@northern-manuport.com
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