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4 5Mededeling van de Voorzitter

Voor de tweede maal heb ik de eer het woord tot u te richten als Voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Rosier SA en CEO van de Groep Rosier� Het boekjaar 2015 is echter het eerste boekjaar waarin ik deze 

functies volledig heb uitgeoefend�

Dit eerste jaar, tevens het 135e boekjaar van uw Vennootschap, verliep in bijzonder moeilijke 

omstandigheden: 

"" Op macro-economisch vlak kenden we in 2015 een periode van geopolitieke moeilijkheden, mone-

taire instabiliteit tussen de voornaamste deviezen, verdere aanhoudende daling van de olieprijzen en 

vertraging van de wereldwijde economische groei�

"" Deze context, die nog versterkt werd door een grote graanoogst - vooral van tarwe - woog op de 

voornaamste marktprijzen van deze producten, waarvan sommigen met meer dan 20% daalden ten 

opzichte van begin 2015�

Hoewel de bevolking verder toenam, leidde de combinatie van deze ongunstige factoren tot een lichte 

daling van het wereldwijde verbruik van meststoffen tijdens de campagne 2015 / 2016� In Europa, en 

vooral in het grootste afzetgebied van de Groep Rosier, hebben de kopers hun herfstaankopen uitgesteld 

in de hoop dat de prijzen van de voornaamste grondstoffen zouden dalen�

Op het vlak van interne organisatie heeft uw Vennootschap de implementatie van haar uitgebreid 

transformatieprogramma voortgezet, om haar concurrentievermogen te verbeteren en haar activiteiten 

en resultaten de komende jaren sterker te doen groeien� In dit verband werden in juni 2015 meerdere 

handelsovereenkomsten gesloten met de Groep Borealis, hoofdaandeelhouder van Rosier SA�

Al die factoren samen hebben tot de volgende resultaten geleid: 

"" De omzet van 2015 bereikt € 252,8 miljoen� De toename van 4% ten opzichte van 2014 (€ 243,8 miljoen) 

is het resultaat van een stijging van de gemiddelde verkoopprijzen over het eerste halfjaar van 2015 en 

een lichte daling van de volumes (-3%)�

"" Het bedrijfsresultaat bedraagt € 6,6 miljoen, een duidelijke toename ten opzichte van 2014, toen 

€ 2,6 miljoen opgetekend werd� Het resultaat van 2015 omvat echter eenmalige elementen die voort-

vloeien uit de beëindiging van handelsovereenkomsten en de terugname van een eerder aangelegde 

voorziening voor het pensioenfonds van Rosier Nederland BV�

"" Het nettoresultaat voor deze periode bedraagt € 4,9 miljoen, tegenover € 2,3 miljoen in 2014�

Aan de algemene vergadering zal voorgesteld worden om de winst van de periode volledig over te dragen�

Het resultaat van de eerste maanden van 2016 is sterk achteruitgegaan en zet me aan om een 

pessimistische houding aan te nemen voor de korte termijn�

Mededeling van de Voorzitter

In deze omstandigheden heeft de Raad van Bestuur beslist om een persmededeling rond te sturen op 

21 April 2016, betreffende de financiële situatie op 31 Maart 2016 waarvan hier uittreksel:

« De vrees die we begin van dit jaar hebben geuit over de resultaten van de eerste maanden van 2016 zijn 

jammer genoeg waarheid gebleken:

"" Op wereldvlak heeft de vertraging van de groei, vooral in deze landen waar er veel meststoffen  worden 

gebruikt, gewogen op de vraag naar meststoffen, die aldus lichtjes gedaald is, niettegenstaande de 

groei van de wereldbevolking� Anderzijds zijn landen die sterk afhangen van de inkomsten van de 

verkoop van energie, niet meer in staat om meststoffen te importeren aan de huidige prijzen�

"" In Europa, en meer bepaald in het natuurlijke afzetgebied van de Rosier Groep, staan de landbouwers 

voor een nieuwe crisis met lage verkoopprijzen van hun producten (plantaardige en dierlijke), in 

tegen stelling met de prijzen van de grondstoffen die niet gedaald zijn in dezelfde verhouding�

Deze ongunstige context heeft onze activiteiten en resultaten in het eerste trimester van 2016 sterk 

beïnvloed:

"" Het zakencijfer bedraagt 57,7 miljoen €, 27% daling t�o�v� dezelfde periode van 2015 (79,4 miljoen €), 

de verkoopsvolumes zijn gedaald met 33%�

"" We hebben onze productie aangepast aan de vermindering van de vraag en we hebben onze structu-

rele kosten verder verminderd sinds het begin van het jaar� Niettegenstaande deze maatregelen is het 

bedrijfsresultaat voor deze periode verlieslatend ten bedrage van 1,7 miljoen €, vergeleken met een 

positief resultaat van 0,2 miljoen € voor dezelfde periode in 2015�

"" Rekening houdend met ons orderboek en onze vooruitzichten op de evolutie van de vraag van de 

komende maanden, zien wij geen significante verbetering op korte termijn� Bijgevolg hebben wij een 

drastisch kostenbesparingsprogramma in werking gezet, en dit op het geheel van onze activiteiten 

hetwelk belangrijke besparingen zou moeten opleveren� Ondanks deze belangrijke maatregelen, en 

rekening houdend met het resultaat van het eerste trimester van het jaar, voorzien we toch een 

exploitatieverlies over het eerste semester van dit jaar� Het resultaat van het eerste semester van 2015 

was in evenwicht�»

Toch zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet en ben ik er vast van overtuigd dat de Groep Rosier 

zoals in het verleden volop de vruchten zal plukken van de economische opleving onder impuls van 

betere fundamentele criteria en een positievere wereldwijde economische situatie� 

Moustier, 26 April 2016

Willy Raymaekers  

Voorzitter - Gedelegeerd Bestuurder
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Commissaris

KPMG - Bedrijfsrevisoren vertegen-

woordigd door Olivier Declercq 

Ik ondergetekende, Willy Raymaekers, 
afgevaardigd Bestuurder, verklaar in naam 
en voor rekening van de vennootschap, dat, 
voorzover me bekend :

a)  de geconsolideerde jaarrekeningen, die zijn opgesteld 

overeenkomstig International Financial Reporting 

Standards (IFRS), zoals aanvaard binnen de Europese 

Unie, een getrouw beeld geven van het vermogen, 

van de financiële toestand en van de resultaten van 

de emittent en de in de consolidatie opgenomen 

ondernemingen�

B)  het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening 

een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en 

de resultaten van het bedrijf en van de positie van 

de emittent en de in de consolidatie opgenomen 

ondernemingen, alsmede een beschrijving van de 

voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij 

geconfronteerd worden�

Willy Raymaekers

Verklaring van het management 7
Geconsolideerd beheersverslag 

van de Groep Rosier
per 31 december 2015

We are leaders in Health, Safety and the Environment
We are good neighbours wherever we operate
We do business according to high ethical standards

Responsible
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Geconsolideerd beheersverslag 
van de Groep Rosier

per 31 december 2015

CONSOLIDATIEKRING
Op 31 december 2015 bestaat de Groep Rosier uit:

"" Rosier SA (België) - Moedermaatschappij

"" Rosier Nederland B�V� (Nederland) - 100% filiaal

"" Rosier France S�A�S�U� (Frankrijk) - 100% 

dochteronderneming

Gezien haar zwakke activiteit, die overlapte met die 

van Rosier SA, werd de vennootschap Union pour le 

Négoce en Produits Chimique SA (België) - een 100% 

dochteronderneming - op 31 juli 2015 vereffend� Deze 

ontbinding had geen gevolgen op het resultaat van de 

periode� 

ALGEMENE CONTEXT 
& ACTIVITEIT
Het jaar 2015, dat samenvalt met het 135e boekjaar van 

Rosier, verliep in een moeilijke en bewogen algemene 

context:

"" Aanhoudend en verscherpt onzeker en onstabiel 

klimaat;

"" Vertraging van de wereldwijde economische groei;

"" Scherpe daling van de olieprijzen, die de kopers 

deed twijfelen en hopen dat die zou leiden tot 

een prijsdaling van sommige grondstoffen voor 

meststoffen�

In de landbouwsector was de wereldproductie 

van graangewassen aanzienlijk, ook al werd het 

 historische niveau van 2014/2015 niet gehaald� Vooral 

de tarweoogst bereikte een recordniveau en wordt 

op 730 miljoen ton geraamd� De vroegere voorraden 

en de zwakke toename van het verbruik hebben de 

marktprijzen onder druk gezet: eind december 2015 

lag de wereldwijde prijsindex van tarwe 23% lager dan 

in dezelfde periode van 2014�

Die verschillende factoren hadden een negatieve 

invloed op het wereldwijde verbruik van meststoffen� 

Terwijl de menselijke bevolking blijft toenemen, wordt 

momenteel verwacht dat de wereldwijde vraag naar 

meststoffen licht zal afnemen tijdens de campagne 

2015 / 20161�

Anderzijds heeft de Groep Rosier de implementatie van 

zijn uitgebreid transformatieprogramma voortgezet, 

om de concurrentiepositie van Rosier te verbeteren 

en zijn activiteiten en resultaten de komende jaren 

sterker te doen groeien� Dat programma houdt meer 

bepaald verband met de veiligheid, de kwaliteit van 

de producten, de ontwikkeling van de sterke punten 

van Rosier, een grootscheeps industrieel investerings-

programma en een intensere samenwerking met 

Borealis, zijn meerderheidsaandeelhouder� 

In dat kader hebben we verschillende handelsovereen-

komsten gesloten met Borealis L�A�T GmbH (100% 

dochtermaatschappij van de Groep Borealis)� Daarbij 

heeft Rosier Borealis L�A�T aangesteld als exclusieve 

verdeler in een groot aantal Europese landen, en werd 

Rosier exclusief verdeler van Borealis L�A�T op zijn 

nationale markt en buiten Europa�

De activiteiten van de Groep Rosier werden in 2015 

sterk beïnvloed door al die verschillende factoren�

In het eerste halfjaar werden onze activiteiten 

voor namelijk om industriële redenen verstoord: 

ontoereikende beschikbaarheid van onze producten op 

bepaalde tijdstippen en sporadische moeilijkheden bij de 

bevoorrading van sommige strategische grondstoffen�

Over het hele jaar, en ook al werden de voorop-

gestelde doelstellingen niet gehaald, is onze productie 

van gekorrelde producten met bijna 5% gestegen ten 

opzichte van 2014�

De verkochte volumes zijn in 2015 met ongeveer 3% 

gedaald ten opzichte van 2014� De gedaalde verkoop 

van het eerste halfjaar (- 13%) kon niet volledig worden 

goedgemaakt in het tweede halfjaar� 

De verkoop van de specialiteitsmeststoffen is blijven 

stijgen, vooral de voedingssupplementen� 

RESULTATEN
De omzet van 2015 bedraagt €  252,8 miljoen, een 

stijging met ongeveer 4% ten opzichte van 2014, die 

het gevolg is van de toename van de gemiddelde ver-

koopprijzen, vooral tijdens de eerste helft van het jaar� 

De daling van de eenheidsmarges werd grotendeels 

gecompenseerd door de positieve impact van de 

handels overeenkomsten die in 2014 tussen Borealis 

L�A�T en de Vennootschap werden gesloten, en die in 

2015 ten einde liepen�

Na aftrek van de bedrijfskosten bedraagt het bedrijfs-

resultaat € 6,6 miljoen tegenover € 2,6 miljoen in 2014� 

Het bedrijfsresultaat van 2015 werd verkregen na ver-

rekening van de volgende elementen:

"" Afschrijvingen en waardeverminderingen voor een 

bedrag van € 4,2 miljoen (€ 4,7 miljoen in 2014)�

"" De facturatie aan Borealis L�A�T van een bedrag 

van € 2,9 miljoen voor de beëindiging van de oude 

handelsovereenkomsten en van € 0,9 miljoen voor 

de overdracht van cliënteel� 

"" Een terugname van een eerder aangelegde voor-

ziening van € 4,2 miljoen die betrekking had op het 

pensioenfonds van Rosier Nederland� De nieuwe 

overeenkomst, die in werking is getreden op 

1 januari 2016, definieert dat pensioenplan voortaan 

als een pensioenregeling op basis van vaste bijdra-

gen, waarbij geen voorziening voor toekomstige 

verbintenissen meer moet worden aangelegd�

Er werd een positief financieel resultaat geboekt van 

€ 0,1 miljoen tegenover € 0,3 miljoen in 2014� Het finan-

cieel resultaat omvat voortaan de wisselkoerswinsten 

en -verliezen� De cijfers van 2014 werden herwerkt om 

de vergelijking mogelijk te maken� 

Het nettoresultaat voor deze periode, na belastingen, 

bedraagt € 4,9 miljoen tegenover € 2,3 miljoen in 2014� 1. Bron: International Fertilizer Association (IFA) – Strategic Forum November 2015
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De geconsolideerde financiële situatie van de Groep Rosier kan als volgt worden samengevat:

in €1000 2015 2014 2015/2014

ACTIVA

Netto vaste activa 33.096 28.549

Activa uitgestelde belastingen 1.553 2.615

Andere niet-vlottende activa 1 2

Totaal van de niet-vlottende activa 34.650 31.166 11,2%

Voorraden 56.813 49.588

Belastingvorderingen 326 500

Handelsvorderingen 27.348 44.710

Andere vorderingen 2.528 4.468

Liquide middelen en equivalenten 106 2.047

Totaal van de vlottende activa 87.121 101.313 -14,0%

TOTAAL VAN DE ACTIVA 121.771 132.479 -8,1%

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal 2.748 2.748

Reserves en overgedragen resultaat 52.109 46.584

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN 54.857 49.332 11,2%

PASSIVA

Voordelen personeel 1.961 7.368

Totaal van de niet-vlottende passiva 1.961 7.368 -73,4%

Belastingverplichtingen 181  - 

Rentedragende leningen en ontleningen 30.127 40.299

Handelsschulden 29.463 30.846

Andere schulden 5.032 4.634

Voorzieningen 150  - 

Totaal van de vlottende passiva 64.953 75.779 -14,3%

TOTAAL VAN DE PASSIVA 66.914 83.147 -19,5%

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN 
EN DE PASSIVA

121.771 132.479 -8,1%

Dit zijn de belangrijkste financiële gegevens van de Groep Rosier:

in €1000 2015 2014* 2015/2014
Bedrijfsopbrengsten 258.839 245.165

   waarvan: Omzet 252.805 243.755 3,7%

            Andere bedrijfsopbrengsten 6.034 1.410

Bedrijfskosten -252.210 -242.526

BEDRIJFSRESULTAAT 6.629 2.639 151,2%

Financieel resultaat 99 283

Resultaat vóór belastingen 6.728 2.922

Belastingen op het resultaat -1.876 -588

RESULTAAT VAN DE PERIODE 4.852 2.334 107,9%

in € per aandeel

Resultaat van de periode 19,03 9,15 107,9%

EBIT 26,00 10,35 151,2%

EBITDA 43,19 28,64 50,8%

Brutodividend - - -

* Herwerkte gegevens om de verandering van boekhoudprincipes met betrekking tot de presentatie 

van wisselkoerswinsten en  -verliezen weer te geven�
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INVESTERINGEN
In 2015 bedroegen de investeringen van de Groep 

Rosier € 8,6 miljoen�

Rosier laat zijn manier van werken nauwer aansluiten 

bij die van Borealis� Door het opvoeren van de vooraf-

gaande onderzoeken en de aanwerving van nieuwe 

medewerkers werd de uitvoering van de projecten 

uitgesteld�

Toch maken de onderzoeken en de zo verbeterde pro-

jecten in het kader van het transformatieprogramma 

het nu mogelijk om de standaarden op het vlak van de 

investeringen te verhogen�

De grootste uitgaven hadden betrekking op: 

"" de vervanging en verbetering van de transportband 

langs het kanaal, inclusief de toevoerlijn vanuit de 

voorraden van Sas van Gent;

"" de vernieuwing van de stroomvoorziening van de 

transportband langs het kanaal, inclusief een nieuwe 

transformator en een nieuw verdeelbord voor het 

onderstation aan het kanaal in Sas van Gent;

"" de opvolging van de G3 in Sas van Gent om het 

rendement van de fabriek te verbeteren na de 

renovatiewerken van 2014;

"" het ISPS-project in Sas van Gent: het conform 

maken aan de reglementering met betrekking tot 

de veiligheid aan de ingang van de site en in de 

haveninstallaties;

"" de renovatie van meerdere tunnels met transport-

banden op de site van Sas van Gent;

"" het uitvoeren van de studie en de aankoop van een 

nieuwe granulatie-installatie voor het G1-project in 

Moustier;

"" de renovatie van de linker transportband aan de 

opslagplaatsen in Moustier;

"" de aankoop van nieuwe analysetoestellen voor de 

laboratoria van Sas van Gent en van Moustier;

"" de renovatie van het atelier voor de verdunning van 

zwavelzuur in Moustier�

Het investeringsbudget dat vooropgesteld wordt voor 

2016 is ongeveer even groot als dat van 2015� Het 

is gericht op de renovatie en modernisering van de 

productie-installaties en verbeteringen op het vlak van 

logistiek en opslag�

Daarnaast hebben een aantal investeringen betrekking 

op diverse verbeteringen en moderniseringen inzake 

veiligheid en milieu�

KWALITEIT - 
HYGIËNE - VEILIGHEID - 
MILIEU (qhse)
De activiteiten van de Groep ROSIER houden, net als 

die van de andere bedrijven uit de meststoffensector 

en net als de activiteiten geklasseerd als Seveso II- 

hogedrempelactiviteiten, bepaalde risico’s in inzake 

het gebruik van chemische producten, de opslag 

en het transport van grondstoffen en afgewerkte 

producten�

Daarom heeft de Groep zich verzekerd via een 

verzekeringsprogramma tegen de industriële  risico’s 

die inherent zijn aan haar activiteit en tegen bepaalde 

andere risico’s, in overeenstemming met de 

 praktijken van de sector�

In de loop van 2015, en in het verlengde van de 

beslissingen die de vorige jaren werden genomen, 

werden er acties opgezet ter verbetering van de 

veiligheid: opleiding en bijscholing van het personeel 

van de Groep en van de onderaannemers, meer 

interne communicatie, verhoogde aanwezigheid 

op het terrein (observatierondes, HSE-inspecties)�  

De klemtoon werd in het bijzonder gelegd op de 

naleving van de vijf essentiële regels van BOREALIS: 

werken in de hoogte, betreden van en werken in een 

besloten ruimte, het hijsen van lasten, werken aan 

uitrusting waarbij energie kan vrijkomen en verkeer 

van voertuigen of machines, bescherming van de 

voetgangers�

Ondanks de inspanningen en de middelen die in 

2015 ingezet werden, waren er drie ongevallen met 

werkonderbreking te betreuren: één ongeval had 

betrekking op een van onze uitzendkrachten en de 

twee andere op onderaannemers�  Twee ongevallen 

vonden plaats op de site van MOUSTIER en één op 

de site van SAS VAN GENT�

Onze certificeringen voor kwaliteit (ISO 9001), veilig-

heid (OHSAS 18001) en milieu (ISO 14001) werden 

verlengd of vervangen door een nieuwe certificering�
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VOORUITZICHTEN2

Er heeft zich sinds de afsluiting van het boekjaar op 

31 december 2015 geen enkele gebeurtenis voor-

gedaan die van aard is de toestand van de Groep 

beduidend te beïnvloeden�

De huidige situatie maant ons aan tot een voorzichtige 

interpretatie van onze resultaten van de eerste maan-

den van het jaar: 

"" De Europese kopers nemen een afwachtende 

houding aan, en stellen hun bestellingen uit in de 

hoop op een prijsdaling� In het verleden heeft een 

dergelijke situatie helaas vaak geleid tot een daling 

van het verbruik van samengestelde meststoffen, 

zoals degene die door Rosier worden verkocht�

"" Op exportvlak stellen we vast dat sommige landen 

die sterk afhankelijk zijn van de financiële inkomsten 

uit de energieverkoop, en waarmee wij reeds vele 

jaren handelsrelaties onderhouden, hun aankopen 

van meststoffen sterk terugdringen of uitstellen�

Daarna, en voor zover de wereldeconomie er niet verder 

op achteruitgaat, hopen we dat het verbruik opnieuw 

toeneemt, wat in de lijn ligt van wereldwijde fundamen-

tele beginselen  : bevolkingsgroei met als gevolg een 

toename van de voedselbehoeften, en tegelijkertijd 

beperking van de bruikbare landbouwoppervlakte� 

WINSTVERDELING
De nettowinst van Rosier SA (moedermaatschappij) 

bedraagt € 1�973�000 in 2015 (€ 1�569�000 in 2014)�

Rekening houdend met de overgedragen winst van 

€ 24�243�000 van het vorige boekjaar, bedraagt het te 

bestemmen winstsaldo € 26�216�000�

Zoals eerder werd aangekondigd, en rekening hou-

dend met de omvang van de geplande investeringen 

voor de komende jaren, wordt aan de algemene 

vergadering voorgesteld om de nettowinst van het 

boekjaar 2015 over te dragen� 

Indien de algemene vergadering hiermee akkoord gaat, 

zal de over te dragen winst € 26�216�000 bedragen op 

31 december 2015�

ONDERZOEK & 
ONTWIKKELING
De agronomische dienst heeft de experimenten 

voortgezet om zo precies mogelijke adviezen te 

geven in verband met het juiste gebruik van onze 

voornaamste meststoffen in de meest uiteenlopende 

omstandigheden op het vlak van bodem, klimaat en 

gewassen� Het gebruik van de DIP-analyse (extractie 

van de bodemoplossing) die Rosier ontwikkelde in het 

kader van de IRISS-methode, bevestigt haar relevantie 

voor de verfijnde diagnose van het risico op tekorten 

van voedingselementen�

Momenteel wordt er vooral in twee richtingen gewerkt: 

"" Zwavel:  de aanwezigheid van zwavel daalt in de 

bodems die meststoffen van Rosier krijgen, als 

gevolg van de globale positieve ecologische evolu-

tie (minder zure regen)� Onze zwavelrijke formules 

winnen aan belang in de huidige context van bere-

deneerde bemesting� 

"" Tropische bodems, die doorgaans zuur en fosfor-

arm zijn, reageren bijzonder goed op meststoffen 

met calciumsuperfosfaat die direct oplosbaar zijn 

in de bodemoplossing� Het is ook een gunstig 

element voor onze formuleringen die gevalideerd 

moeten worden door resultaten op het terrein�

HUMAN RESOURCES EN 
COMMUNICATIE
Over het jaar 2015 stelde de Groep Rosier gemiddeld 

281 voltijdse equivalenten tewerk, uitzendkrachten 

inbegrepen� Dit aantal ligt 13 eenheden hoger dan 

in 2014 (268 personen)� De gemiddelde leeftijd van 

het personeel bedraagt 45 jaar (zoals in 2014) en de 

gemiddelde anciënniteit 15 jaar (zoals in 2014)�

Op 31 december telde de Groep Rosier 262 statutaire 

medewerkers tegenover 254 op 31 december 2014� 

Dit cijfer is als volgt verdeeld over de eenheden: 

135 personen bij Rosier SA, 120 bij Rosier Nederland BV 

en 7 bij Rosier France�

In 2015 werd bijna 8�300 uur specifiek aan opleiding 

besteed (7�500 uur in 2014)� Zoals elk jaar hebben 

we ook meerdere studenten en stagiairs ontvangen 

die onze onderneming hadden uitgekozen voor een 

eerste kennismaking met het beroepsleven�

2.  Sinds het afsluiten van het verslag van de Raad van Bestuur op 17 maart 2016 is er een persmededeling gestuurd op 21 april 2016, 
deze is uitvoerig overgenomen op het einde van dit rapport.
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1.2.WERKING

Het interne reglement van de Raad van Bestuur 

beschrijft de werking ervan�

De Raad van Bestuur vergadert minstens vier keer per 

jaar en zo vaak hij dit in het belang van de Vennoot-

schap nodig acht�

Artikel 17 van de statuten van de Vennootschap 

omschrijft zijn bevoegdheden: 

«De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen 

te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezen  lij

king van het maatschappelijke doel, met uitzondering 

van de handelingen die de wet of de statuten aan de 

algemene vergadering voorbehouden.»

De Raad van Bestuur beslist in het bijzonder over de 

benoeming en de bevoegdheden van de Gedelegeerd 

Bestuurder (CEO), de afsluiting van de jaarrekening en 

het beheersverslag, de bijeenroeping van de algemene 

vergaderingen en de voorstellen die er voor bespreking 

worden voorgelegd� 

De Raad van Bestuur bepaalt het strategische plan van 

de Vennootschap, beslist over de investeringsprogram-

ma’s en de jaarbegroting� Hij spreekt zich eveneens en 

met name uit over de contracten en overeenkomsten 

tussen de Vennootschap en de Groep Borealis, in 

toepassing van artikel 524 van het Wetboek van 

Vennootschappen� 

Bij elke vergadering wordt verslag uitgebracht over 

alle veiligheids-, financiële, commerciële en andere 

aangelegenheden die de Vennootschap aanbelangen�

In 2015 heeft de Raad van Bestuur acht keer verga-

derd: zeven keer in de vorm van fysieke vergaderingen 

en eenmaal schriftelijk� Naast de algemene gang van 

zaken kwamen tijdens de beraadslagingen volgende 

punten aan de orde: 

"" De afsluiting van de jaarrekening van Rosier SA 

op 31 december 2014, het beheersverslag en het 

voorstel tot winstverdeling dat aan de algemene 

vergadering wordt voorgesteld;

"" De afsluiting van de geconsolideerde jaarrekening 

op 31 december 2014, van het geconsolideerde 

beheersverslag en van het bezoldigingsrapport 2014;

"" Opstellen van de tekst van het persbericht over de 

resultaten op 31 december 2014;

"" Bepaling van de agenda van de gewone algemene 

vergadering van 18 juni 2015;

"" Het akkoord over de overeenkomsten tussen 

Borealis en Rosier, in toepassing van artikel 524 van 

het Wetboek van Vennootschappen;

"" De opvolging van de aanbevelingen van de 

Commissaris en van de door Borealis uitgevoerde 

interne audit;

"" De opvolging van het transformatieprogramma 

waartoe Borealis het initiatief nam;

"" Analyse van het geconsolideerde resultaat op 30 

juni 2015 en het opstellen van de tekst van het 

overeenkomstige persbericht;

"" De investeringen en desinvesteringen van het 

boekjaar 2015;

"" Onderzoek en het opstellen van het strategisch 

plan 2016 – 2018;

"" De eigen evaluatie� 

Zoals in 2014 bedroeg de aanwezigheidsgraad op de 

vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2015 gemid-

deld 92%, namelijk:

"" De BVBA ANBA, vertegenwoordigd door 

Anne Marie Baeyaert: 88%

"" De heer Nicolas David: 100%

"" De heer Simon Jones:   75%

"" De heer Thierry Kuter: 100%

"" De heer Willy Raymaekers: 100%

"" De heer Daniel Richir: 100%

"" De heer Benoît Taymans: 100%

"" De heer Laurent Verhelst:   75%

Het interne reglement van de Raad van Bestuur 

beschrijft het evaluatieproces�

"" De BVBA ANBA, 

vertegenwoordigd door 

mevrouw Anne Marie BAEYAERT 

Onafhankelijk bestuurder Zaakvoerder 

Einde mandaat: juni 2018

"" De heer Nicolas DAVID 
Onafhankelijk bestuurder Gepensioneerd, 

voormalig Directeur juridische zaken� 

Einde mandaat: juni 2017

"" De heer Simon JONES 

Niet-uitvoerend bestuurder 

die de Groep Borealis vertegenwoordigt 

Vice President Business development, 

Strategy and Group Development van Borealis 

Einde mandaat: juni 2018

"" De heer Thierry KUTER  
Niet-uitvoerend bestuurder 

die de Groep Borealis vertegenwoordigt  

Director and Finance Manager France 

van de Groep Borealis 

Einde mandaat: juni 2017 

"" De heer Willy RAYMAEKERS 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

Gedelegeerd Bestuurder – 

Algemeen Directeur van Rosier SA 

CEO van de Groep Rosier 

Einde mandaat: juni 2017

"" De heer Daniel RICHIR 

Niet-uitvoerend bestuurder 

die de Groep Borealis vertegenwoordigt 

Senior Advisor  

Einde mandaat: juni 2017

"" De heer Benoît TAYMANS 

Niet-uitvoerend bestuurder 

die de Groep Borealis vertegenwoordigt 

Project Manager in het departement 

Base Chemicals van Borealis 

Einde mandaat: juni 2018

"" De heer Laurent VERHELST 

Onafhankelijk bestuurder 

Dienst Financiële Verrichtingen 

van Stanley Europe B�V�B�A� 

Einde mandaat: juni 2018

CORPORATE GOVERNANCE

1. Raad van Bestuur

1.1. SAMENSTELLING 

Het aantal en de benoeming van de leden van de 

Raad van Bestuur wordt geregeld door artikel 15 van 

de statuten:

«De vennootschap wordt bestuurd door een raad 

die minstens zeven leden telt, al dan niet vennoten, 

van wie er minstens drie onafhankelijk moeten zijn in 

de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De 

bestuurders worden benoemd en ontslagen door de 

algemene vergadering die ook hun aantal bepaalt. Het 

bestuursmandaat mag niet langer dan vier jaar duren. 

Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. «

De evaluatiecriteria inzake de onafhankelijkheid van 

de bestuurders zijn vastgelegd in artikel 526ter van 

het Wetboek van Vennootschappen en de Belgische 

Corporate Governance Code van 2009�

In 2015 werden geen grote wijzigingen doorgevoerd 

in de Raad van Bestuur� Op 31 december 2015 bestaat 

de Raad van Bestuur uit 8 leden, namelijk 4 niet- 

uitvoerende leden, 1 uitvoerend lid en 3 onafhankelijke 

leden�

De Vennootschap houdt zich aan de Belgische 

Corporate Governance Code van 2009� 

De Corporate Governance-structuur 

van de Vennootschap berust bij de Raad 

van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurder 

(CEO van de Groep Rosier)�

Het Corporate Governance Charter 

van de onderneming werd in 2014 herzien; 

het is te raadplegen op de bedrijfswebsite 

(www.rosier.eu)�
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Het interne reglement van het Comité regelt zijn orga-
nisatie en met name zijn evaluatieprocedure� Het werd 
in december 2015 herzien en goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur van 16 december 2015�

c) Het Comité van de onafhankelijke bestuurders

Dit Comité werd in 2013 opgericht met het oog op 
de naleving van artikel 524 van het Wetboek van Ven-
nootschappen, dat betrekking heeft op elke beslissing 
of elke verrichting tussen een beursgenoteerde ven-
nootschap en een verbonden vennootschap� 

In dit kader heeft het Comité – dat wordt bijgestaan 
door een of meer onafhankelijke experts – voornamelijk 
de volgende opdrachten:

"" De aard van de beslissing of verrichting omschrijven, 
het voor- of nadeel voor de vennootschap of voor haar 
aandeelhouders beoordelen, de financiële gevolgen 
ervan begroten en vaststellen of de beslissing of ver-
richting al dan niet van aard is de vennootschap een 
kennelijk onrechtmatig nadeel te berokkenen in het 
licht van het beleid dat de vennootschap voert�

"" Een schriftelijk gemotiveerd advies uitbrengen bij de 
Raad van Bestuur� 

Het Comité bestaat uit de drie onafhankelijke 
bestuurders van de Vennootschap: de heer Nicolas 
David (Voorzitter), de BVBA ANBA, vertegenwoordigd 
door mevrouw Anne Marie Baeyaert en de heer 
Laurent Verhelst�

In 2015 heeft het Comité acht keer vergaderd; de parti-
cipatiegraad bedroeg 92%� 

Tijdens het jaar heeft het Comité acht adviezen verstrekt 
aan de Raad van Bestuur� Ze hadden betrekking op 
de analyse van ontwerpcontracten over de volgende 
materies:

"" contracten voor commerciële vertegenwoordiging 
tussen Borealis en Rosier;

"" het contract voor de overname van het cliënteel van 
Rosier door Borealis in bepaalde Europese landen;

"" de financiering van de Vennootschap door de Groep 
Borealis;

"" het verstrekken van diensten tussen Borealis en Rosier�

2.  Beleid inzake de bestemming van 
het resultaat

Zoals eerder vermeld, laat Borealis zich niet leiden door 

gevestigde verwachtingen met betrekking tot een jaar-

lijks dividend� De Raad van Bestuur zal het toekomstige 

dividendbeleid beoordelen op basis van de financiële 

resultaten en investeringsnoden van Rosier� 

3.  Relaties met de 
referentieaandeelhouder 

Het Comité van de onafhankewlijke bestuurders, dat 
bijgestaan werd door onafhankelijke experts, heeft een 
advies uitgebracht over de verrichtingen vanaf 28 juni 
2013 (datum waarop Borealis de controle over Rosier SA 
kreeg) die onder het toepassingsgebied van artikel 
524 van het Wetboek van Vennootschap vallen� Deze 
adviezen werden ter beslissing voorgelegd aan de Raad 
van Bestuur� 

De verrichtingen die onder de toepassing van dit artikel 
vallen, en die in 2014 bekrachtigd werden door de 
Raad van Bestuur, hebben betrekking op de volgende 
domeinen: 

"" contracten voor commerciële vertegenwoordiging 
tussen Borealis en Rosier;

"" het contract voor de overname van het cliënteel van 
Rosier door Borealis in bepaalde Europese landen;

"" de financiering van de Vennootschap door de Groep 
Borealis;

"" het verstrekken van diensten tussen Borealis en Rosier�

Het Comité van de onafhankelijke bestuurders en de 
Raad van Bestuur zijn tot het besluit gekomen dat de 
transacties die onder artikel 524 vielen, niet van aard 
waren om de Vennootschap een kennelijk onrechtmatig 
nadeel te berokkenen of de Vennootschap te benadelen�

De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controles 
geen enkel element aan het licht gebracht hebben 
dat een noemenswaardige invloed kan hebben op 
de waarheidsgetrouwheid van de gegevens vermeld 
in de adviezen van het Comité van de onafhankelijke 
bestuurders van 11 februari, 25 maart, 6 mei, 5 juni, 
17 juni, 22 juni, 23 juli en 15 december 2015, evenals in 
de verslagen van de Raad van Bestuur die op dezelfde 
data gehouden werden�

1.3. COMITÉS BINNEN DE RAAD VAN 
BESTUUR.

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 
(artikel 18bis van de statuten van de Vennootschap) 
heeft de Raad van Bestuur drie comités opgericht�

a) Het Benoemings- en bezoldigingscomité

Het benoemings- en bezoldigingscomité bestaat uit 
drie leden-bestuurders van wie de meerderheid voldoet 
aan de criteria inzake onafhankelijkheid�

Op 31 december 2015 is het Comité als volgt samen-
gesteld: de heer Benoît Taymans (Voorzitter), de 
BVBA ANBA, vertegenwoordigd door mevrouw 
Anne Marie Baeyaert en de heer Nicolas David� 

Het Benoemings- en bezoldigingscomité staat met 
name in voor de volgende opdrachten: 

"" Identificatie van de personen die in aanmerking 
komen als bestuurders, overeenkomstig de door de 
Raad van Bestuur goedgekeurde criteria�

"" Aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur in 
verband met de herverkiezing of benoeming van 
nieuwe bestuurders�

"" Aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur in 
verband met de bezoldiging van de Gedelegeerd 
Bestuurder en van de onafhankelijke bestuurders�

"" Aanbevelingen doen aan de Gedelegeerd  Bestuurder 
in verband met de bezoldiging van de Directie-
kaderleden van de Groep Rosier�

"" Jaarlijks het bezoldigingsrapport opstellen dat ter 
goedkeuring voorgelegd wordt aan de Raad van 
Bestuur en de algemene vergadering�

Het interne reglement van het Comité regelt zijn organi-
satie en met name zijn evaluatieprocedure�

Het Comité heeft in 2015 op verzoek van zijn Voorzitter 
drie keer vergaderd� De aanwezigheidsgraad van de 
leden bedroeg 100%�

b) Het Auditcomité

Het Auditcomité bestaat uit minstens drie leden van wie 
de meerderheid voldoet aan de criteria inzake onafhan-
kelijkheid� 

In 2015 bestond het Auditcomité uit de heren Thierry 
Kuter (Voorzitter), Nicolas David en Laurent Verhelst� 

De heren Thierry Kuter en Laurent Verhelst hebben 
uit hoofde van hun functie de nodige kennis inzake 
accounting en audit�

Het Auditcomité heeft tot doel de Raad van Bestuur bij te 
staan, zodat deze zich kan vergewissen van de kwaliteit 
van de interne controle en de betrouwbaarheid van de 
informatie die verstrekt wordt aan de aandeelhouders 
en financiële markten�

Het Auditcomité heeft met name de volgende 
opdrachten:

"" Opvolging van de wijze waarop de financiële infor-
matie wordt opgesteld en zich ervan vergewissen 
dat die volledig is� 

"" De jaarrekening van de moedermaatschappij en 
de geconsolideerde jaarlijkse en halfjaarlijkse reke-
ningen analyseren voor ze ter onderzoek aan de 
Raad van Bestuur worden voorgelegd, en daarbij 
regelmatig op de hoogte blijven van de financiële en 
kassituatie� 

"" De doeltreffendheid van de keuzes van de boekhoud-
kundige methodes en principes onderzoeken� 

"" Toezien op en zich vergewissen van de implemen-
tatie van de procedures voor interne controle en 
risicobeheer, en de doeltreffendheid ervan opvolgen 
met de medewerking van het management� 

"" Regelmatig inlichtingen inwinnen over de interne en 
externe audits� 

"" Opvolging van de controle, door de Commissaris, 
van de jaarrekening en de geconsolideerde rekening 
van de Vennootschap� 

"" De jaarprogramma’s van de werkzaamheden van de 
externe auditors onderzoeken� 

"" Aanbevelingen doen inzake de benoeming van de 
Commissaris en zijn bezoldiging, toezien op zijn 
onafhankelijkheid en de correcte uitvoering van zijn 
opdracht� 

"" De regels bepalen wanneer de Commissaris ingezet 
kan worden voor andere werkzaamheden dan de 
controle van de rekeningen en waken over hun 
juiste toepassing�

In 2015 heeft het comité zes keer vergaderd, waarvan 
vijf keer in de vorm van fysieke vergaderingen en 
eenmaal telefonisch� De aanwezigheidsgraad op de 
vergaderingen bedroeg 83%�
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5.  Belangrijkste kenmerken van de systemen voor interne controle 
en risicobeheer

De Raad van Bestuur en het management denken dat 

de interne controle en het risicobeheer wezenlijk deel 

moeten uitmaken van de dagelijkse werking van de 

Groep Rosier�

De Raad van Bestuur waakt over de goede werking van 

de systemen voor interne controle en risicobeheer via 

het Auditcomité�

Het Auditcomité baseert zich hiervoor op de informa-

tie die verstrekt wordt door het management en de 

externe auditor�

In augustus 2014 werd met toestemming van de Ven-

nootschap een interne audit verricht door de Groep 

Borealis� Het Auditcomité en de Commissaris hebben 

de conclusies en aanbevelingen van deze audit gron-

dig bestudeerd� Het management heeft tot acties 

beslist om onze processen te verbeteren en heeft deze 

verder uitgevoerd in 2015� 

De organisatie en de werking van de in de processen en 

informatiesystemen geïntegreerde interne controles 

worden regelmatig geëvalueerd� 

De externe audit focust op de goedkeuring van de 

geconsolideerde rekeningen van de Groep Rosier, 

terwijl het management meer de klemtoon legt op de 

beheersing van de risico’s van de processen en hun 

eventuele negatieve gevolgen�

5.1. INTERNE CONTROLE

Het management implementeert en onderhoudt een 

gepaste interne controle die bijdraagt tot de beheer-

sing van de activiteiten, de doeltreffendheid van de 

operaties en een efficiënt middelengebruik zodat de 

doelstellingen gehaald kunnen worden�

Het management heeft zijn ethische waarden en de 

naleving van de principes die eruit voortvloeien met 

4.  Structuur van het 
aandeelhouderschap

Op 31 december 2015 hadden de volgende aandeel-

houders meer dan 2% van het kapitaal in handen: Keep Discovering

77,47%

Monsieur 
Michel Limelette

2,75%

19,78%

het voltallige personeel van de Groep Rosier gedeeld 

door de aanhoudende verspreiding van het ethisch 

beleid van Borealis�

Het interne reglement van de Gedelegeerd Bestuur-

der bepaalt de reikwijdte van zijn bevoegdheden 

overeenkomstig de statuten en het Wetboek van 

Vennootschappen� Het werd in 2015 bijgewerkt�

Het Auditcomité heeft een intern reglement opgesteld 

dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur� De 

werking van het Comité en zijn reglement worden 

jaarlijks geëvalueerd� Het reglement werd in 2015 licht 

gewijzigd�

Alle operationele functies worden samen met de 

vaardigheden die nodig zijn voor een goede uitvoering 

ervan beschreven� Hun geschiktheid wordt jaarlijks 

geëvalueerd�

De interne controle van de Groep Rosier omvat 

gedragsregels en procedures die:

"" verband houden met de boekhoudkundige 

verwerking, zodat die een voldoende gedetailleerd 

en betrouwbaar beeld geeft van de transacties en 

verkoop van activa van de Vennootschap;

"" op redelijke wijze verzekeren dat alle transacties 

op passende wijze worden geboekt om de finan-

ciële rekeningen overeenkomstig de Belgische 

wetgeving, de in België algemeen aanvaarde 

boekhoudkundige principes en de internationale 

IFRS-boekhoudnormen op te stellen�

Het management evalueert jaarlijks de uitvoering van 

de interne controle aan de hand van interne middelen 

die afkomstig zijn van de financiële dienst, aangezien 

het management niet over een interne auditfunctie 

beschikt�

5.2. RISICOBEHEER

Het risicobeheer van de Groep Rosier is een proces 

waarmee de risico’s verbonden aan de activiteiten 

worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerd� Dit 

heeft tot doel de effecten van dergelijke risico’s op het 

vermogen om de doelstellingen te halen tot een mini-

mum te beperken, en waarde te creëren voor onze 

aandeelhouders�

Een beschrijving van de beduidende risico’s alsmede 

de manier waarop ze beheerd worden binnen de 

Groep Rosier is opgenomen in nota nr� 5 bij de 

geconsolideerde rekening�

5.3. CONTROLEACTIVITEITEN

Maandelijks worden controleactiviteiten gerealiseerd 

waarover wordt gerapporteerd om de toepassing te 

verzekeren van de normen en procedures die door het 

management zijn doorgevoerd�

Het management analyseert de verschillende beheers-

indicatoren tijdens maandelijkse vergaderingen�

De maandelijkse financiële rapportering wordt aan de 

leden van de Raad van Bestuur bezorgd�

5.4. INFORMATIE EN COMMUNICATIE

De Vennootschap leeft de wettelijke bepalingen na 

inzake communicatie van financiële informatie, meer 

bepaald via zijn website www.rosier.eu�

Het informatiesysteem wordt regelmatig bijgewerkt 

om te voldoen aan de vereisten van betrouwbaarheid, 

beschikbaarheid en relevantie van de informatie�

Aan de beveiliging van het informatiesysteem wordt 

extra aandacht besteed� Dit is beschreven in de daar-

toe geëigende procedures�

5.5. STURING

Het Auditcomité is belast met de opvolging van de 

doeltreffendheid van de interne controlesystemen en 

het risicobeheer� Het Auditcomité brengt tijdens zijn 

vergaderingen verslag uit aan de Raad van Bestuur 

over zijn vaststellingen�

Het management is belast met het toezicht op de 

uitvoering van de interne controle en het risicobeheer� 

De evaluatie van de interne controle gebeurt regelma-

tig op een formele manier�



22 23
Geconsolideerd beheersverslag 
van de Groep Rosier
per 31 december 2015

Geconsolideerd beheersverslag 
van de Groep Rosier

per 31 december 2015

6. Bezoldigingsrapport

6.1.  BEZOLDIGING VAN DE NIET- 
UITVOERENDE BESTUURDERS

Overeenkomstig artikel 20  van de statuten ontvangen 

de niet-uitvoerende bestuurders geen vergoeding, met 

uitzondering van de onafhankelijke bestuurders die zit-

penningen ontvangen voor hun effectieve deelname 

aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur, het 

Auditcomité, het Benoemings- en bezoldigingscomité 

en het Comité van de onafhankelijke bestuurders�

Overeenkomstig de beslissingen van de algemene 

vergadering van aandeelhouders van 19 juni 2014 werd 

het bedrag van de zitpenningen als volgt vastgelegd:

"" €  1�500 zitpenning voor een vergadering van de 

Raad van Bestuur

"" €  900 zitpenning voor een vergadering van de 

comités opgericht door de Raad van Bestuur, namelijk 

momenteel het Auditcomité, het  Benoemings- en 

bezoldigingscomité en het Comité van de onafhan-

kelijke bestuurders�

In 2015 en 2014 werden de volgende zitpenningen aan de onafhankelijke bestuurders betaald:

2015 2014
De BVBA ANBA, vertegenwoordigd door Anne Marie Baeyaert (1) 19.500 € 8.700 €

David Nicolas 26.400 € 24.600 €

Semoulin Robert-J�F� (2) - 8.100 €

Verhelst Laurent 18.900 € 19.500 €

TOTAAL 64.800 € 60.900 €

Naast de zitpenningen krijgen de onafhankelijke bestuurders een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en 

verblijfskosten uit hoofde van hun mandaat binnen de Raad van Bestuur en de verschillende Comités� 

6.2.  VERGOEDING VAN DE UITVOERENDE 
BESTUURDER

Vanaf 12/11/2014 is de uitvoerende bestuurder (CEO) 

in loondienst van Borealis� Hij cumuleert deze functie 

met die van Voorzitter van de Raad van Bestuur�

Borealis factureert zijn prestaties aan de Vennootschap 

overeenkomstig een contract voor het verstrekken van 

diensten, dat op 11 februari 2015 door de Raad van 

Bestuur werd goedgekeurd, na positief advies van het 

Benoemings- en bezoldigingscomité en het Comité 

van de onafhankelijke bestuurders�

Voor het jaar 2015 wordt een bedrag van €  311�250 

aangerekend� Gezien deze wijziging lijkt het niet 

aangewezen een vergelijking te maken met 2014�

6.3.  VERGOEDING VAN DE LEDEN 
VAN HET DIRECTIECOMITÉ 

Begin 2015 werden belangrijke wijzigingen doorge-

voerd in de samenstelling van het Directiecomité van 

de Groep Rosier�

Op 31 december 2015 bestaat dit comité uit zes leden: 

twee leden zijn in loondienst van Rosier SA, twee leden 

zijn in loondienst van Rosier Nederland BV en twee 

leden zijn in loondienst van Borealis en naar Rosier 

gedetacheerd�

De bezoldiging van de leden van het Directiecomité 

die in loondienst zijn van de Groep Rosier wordt 

vastgesteld door de CEO van de Groep na advies van 

het Benoemings- en bezoldigingscomité, en bestaat 

uit een vast en een variabel deel� Het variabele deel 

is gelinkt aan de realisatie van collectieve jaardoelstel-

lingen (financiële resultaten van de Groep, resultaten 

veiligheid en transformatieplan) en van individuele 

resultaten� Voor de twee leden in loondienst van Rosier SA 

wordt het variabele deel voor de helft uitbetaald in 

maart van het daaropvolgende jaar en voor de helft 

overgemaakt naar een specifiek verzekeringscontract�

Het brutoloon van de vier leden van het Directiecomité 

die in loondienst zijn van de Groep Rosier bedraagt 

€  447�660 voor boekjaar 2015, plus een variabele 

vergoeding van € 34�795 met betrekking tot en voor 

rekening van 2014�

Naast hun bezoldiging beschikken de leden die in 

loondienst zijn van de Groep Rosier over een bedrijfs-

wagen en over dezelfde verzekeringsdekkingen als de 

Kaderleden van hun respectieve juridische bedrijfs-

eenheid� Het totaal van deze voordelen wordt voor 

2015 geschat op € 126�680�

Wat de leden van het Directiecomité betreft die gede-

tacheerd zijn door Borealis, is het bedrag voor rekening 

van het jaar 2015 gelijk aan € 475�825� De Groep Rosier 

heeft hen geen enkel ander voordeel toegekend�

Rekening houdend met de wijzigingen die in 2015 

werden doorgevoerd en met de verschillende statuten 

van de leden van het Directiecomité, is de vergelijking 

van hun bezoldiging met die van 2014 niet van aard 

om adequate informatie te verstrekken�

Moustier, 17 maart 2016,

De Raad van Bestuur

(1) : benoeming op het einde van de AV van 19 juni 2014 
(2) : einde mandaat op het einde van de AV van 19 juni 2014
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vooruitzichten van het beheersverslag

             21 April 2016, 17�00 uur  

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

   PERSBERICHT

Tussentijdse verklaring1� 

Betreffende het eerste semester 2016�

De vrees die we begin van dit jaar2 hebben geuit over de resultaten van de eerste maanden van 2016 zijn jammer 

genoeg waarheid gebleken:

"" Op wereldvlak heeft de vertraging van de groei, vooral in deze landen waar er veel meststoffen  worden 

gebruikt, gewogen op de vraag naar meststoffen, die aldus lichtjes gedaald is, niettegenstaande de groei 

van de wereldbevolking� Anderzijds zijn landen die sterk afhangen van de inkomsten van de verkoop van 

energie, niet meer in staat om meststoffen te importeren aan de huidige prijzen�

"" In Europa, en meer bepaald in het natuurlijke afzetgebied van de Rosier Groep, staan de landbouwers 

voor een nieuwe crisis met lage verkoopprijzen van hun producten (plantaardige en dierlijke), 

in tegenstelling met de prijzen van de grondstoffen die niet gedaald zijn in dezelfde verhouding�

Deze ongunstige context heeft onze activiteiten en resultaten in het eerste trimester van 2016 sterk beïnvloed:

"" Het zakencijfer bedraagt 57,7 miljoen €, 27% daling t�o�v� dezelfde periode van 2015 (79,4 miljoen €), de 

verkoopsvolumes zijn gedaald met 33%�

"" We hebben onze productie aangepast aan de vermindering van de vraag en we hebben onze structurele 

kosten verder verminderd sinds het begin van het jaar� Niettegenstaande deze maatregelen is het bedrijfsre-

sultaat voor deze periode verlieslatend ten bedrage van 1,7 miljoen €, vergeleken met een positief resultaat 

van 0�2 miljoen € voor dezelfde periode in 2015�

"" Rekening houdend met ons orderboek en onze vooruitzichten op de evolutie van de vraag van de komende 

maanden, zien wij geen significante verbetering op korte termijn� Bijgevolg hebben wij een drastisch 

kostenbesparingsprogramma in werking gezet, en dit op het geheel van onze activiteiten hetwelk belangri-

jke besparingen zou moeten opleveren� Ondanks deze belangrijke maatregelen, en rekening houdend met 

het resultaat van het eerste trimester van het jaar, voorzien we toch een exploitatieverlies over het eerste 

semester van dit jaar� Het resultaat van het eerste semester van 2015 was in evenwicht�

Er blijft teveel onzekerheid om ons nu al over het tweede semester uit te spreken� Nochtans verwacht de Rosier 

Groep een heropleving van de vraag in de toekomst, gebaseerd op de fundamentele karakteristieken van de 

meststoffen activiteit�

Willy Raymaekers 

Voorzitter en CEO van de Rosier Groep�

1.  De financiële cijfers die in deze mededeling vermeld staan zijn verkregen volgens de IFRS normen en zijn niet geauditeerd door de Commissaris.
2. Gelieve onze mededeling van 19 februari te raadplegen.

We involve people and communicate in a straightforward way
We work together – helping and developing each other
We are ‘One Company’ – building on diversity

Respect
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AANDEELHOUDERS
Overeenkomstig de regelgeving inzake transparantie 

(wet van 2 mei 2007), heeft de uitzonderlijke algemene 

vergadering van 18 juni 2009 de notificatiedrempel op 

2% van het kapitaal vastgesteld, namelijk 5�100 aandelen�

De aandeelhouders die op 31 december 2015 meer 

dan 2% van het kapitaal in handen hadden, worden 

hierna weergegeven :

Aandeel & Kerncijfers

Monsieur 
Michel Limelette

2,75%

(7�018 aandelen)

Keep Discovering

77,47%

(197�550 aandelen)

19,78%

(50�432 aandelen)

AANDEEL EN AANDEELHOUDERS
Datum van de beursintroductie : 15 december 1986 

ISIN-code : BE0003575835

Koersverloop van het aandeel Rosier in € - van 01/01/2005 tot 31/12/2015
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Geconsolideerde jaarrekening

per 31 december 2015
Aandeel & Kerncijfers
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6,4
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FINANCIËLE KALENDER

Evolutie van het bruto dividend 

Bruto dividend/perioderesultaat in % (*)

Algemene Vergadering 

in 2016
16 juni 

Halfjaarresultaten  

2016
5 augustus 

Algemene Vergadering 

in 2017
15 juni

(*) Vanaf 2006, bruto dividend / geconsolideerd resultaat van het boekjaar

Our customers’ and owners’ success is our business
We win through commitment and innovation
We deliver what we promise – and a little bit more

Exceed
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Geconsolideerd overzicht van de ge  realiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten

Geconsolideerde balans

In duizenden EUR 2015 2014*

Bedrijfsopbrengsten  258.839  245.165 

Omzet  252.805  243.755 

Andere bedrijfsopbrengsten  6.034  1.410 

Bedrijfskosten - 252.210 - 242.526 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen - 202.920 - 187.686 

Diensten en diverse goederen - 29.711 - 31.004 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - 14.215 - 18.013 

Afschrijvingen en waardeverminderingen - 4.234 - 4.663 

Voorzieningen - 150  -  

Andere bedrijfskosten - 979 - 1.160 

Bedrijfsresultaat  6.629  2.640 

Financiële opbrengsten  668  571 

Financiële kosten - 569 - 288 

Resultaat vóór belastingen  6.728  2.923 

Belastingen op het resultaat - 1.876 - 588 

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR  4.852  2.335 

Niet-gerealiseerd resultaat van het boekjaar - 
die niet ingesloten in het resultaat van het boekjaar zullen worden

 673 - 1.661 

Actuariële winst / (verlies) op pensioenstelsels met bepaalde prestaties  895 - 2.226  

Belastingen op niet-gerealiseerde resultaat - 222   565 

GEREALISEERDE EN NIET GEREALISEERDE RESULTATEN 
VAN HET BOEKJAAR

 5.525   674 

Resultaat van het boekjaar toe te rekenen aan :

 Aandeelhouders  4.852  2.335  

Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan :

 Aandeelhouders  5.525  674 

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR PER AANDEEL

Gewone en verwaterde resultaat per aandeel (in Eur)  19,03  9,16 

*Herwerkte gegevens om de verandering van boekhoudprincipes met betrekking tot de presentatie van wisselkoerswinsten 
en  verliezen weer te geven.

In duizenden EUR per 31 december 2015 2014
ACTIVA

Immateriële activa 413 472 

Materiële vaste activa 32.683 28.077 

Uitgestelde belastingvorderingen 1.553 2.615 

Andere niet-vlottende activa 1 2 

Totaal der vaste activa 34.650 31.166

Voorraden 56.813 49.588 

Vorderingen lopende belastingen 326 500 

Handelsvorderingen 27.348 44.710 

Overige vorderingen 2.528 4.468 

Geldmiddelen en kasequivalenten 106 2.047 

Totaal der vlottende activa 87.121 101.313 

TOTAAL DER ACTIVA 121.771 132.479 

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal en uitgiftepremies 2.748 2.748 

Reserves en overgedragen winst 52.109 46.584 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 54.857 49.332

PASSIVA

Personeel voordeel 1.961 7.368 

Totaal niet-vlottende passiva 1.961 7.368 

Belastingverplichtingen 181  - 

Financiële schulden op ten hoogste één jaar 30.127 40.299

Handelsschulden 29.463 30.846

Voorzieningen 150  - 

Overige schulden 5.032 4.634

Totaal der vlottende passiva 64.953 75.779 

TOTAAL DER PASSIVA 66.914 83.147 

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE PASSIVA 121.771 132.479 
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Geconsolideerd overzicht van de 
wijzigingen van eigen vermogen

In duizenden EUR Kapitaal Uitgifte-
premies Reserves

Overge-
dragen 
winst

TOTAAL

Op 31 december 2013 2.550 198 11.356 34.554 48.658

Resultaat van het boekjaar 2.335 2.335

Niet-gerealiseerd resultaat, na belasting -1661 -1.661

Transacties met Aandeelhouders - 
Dividenden

 -  - 

Op 31 december 2014 2.550 198 11.356 35.228 49.332

Resultaat van het boekjaar 4.852 4.852

Niet-gerealiseerd resultaat, na belasting 673 673

Transacties met Aandeelhouders - 
Dividenden

- -

OP 31 DECEMBER 2015 2.550 198 11.356 40.753 54.857

De volledige versie van de geconsolideerde financiële jaarrekening is beschikbaar op de site www.rosier.eu en kan 

ook op aanvraag verkregen worden bij Rosier SA, route de Grandmetz 11a, B-7911 Moustier - Tel� +32 69 87 15 30 

- Fax +32 69 87 17 09�      

Geconsolideerd 
kasstroomoverzicht

In duizenden EUR 2015 2014
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 4.852 2.335

Aanpassingen

Afschrijvingen 3.990 4.137

Waardeverminderingen op materiële vaste activa 43  - 

Waardeverminderingen op voorraden van grondstoffen en eindproducten 12 -181

Waardeverminderingen op handelsvorderingen 247 690

Winst (verlies) op de afboeking van materiële vaste activa -19  - 

Ontvangen rente  - -1

Belastingen op het resultaat 1.876 588

Betaalde rente 342 252

Toename / (afname) in personeel voordeel -4.512 874

Behoefte aan vlottend bedrijfskapitaal:

Afname / (toename) in overige langlopende schuldvorderingen 1 16

Afname / (toename) in voorraden -7.237 -14.507

Afname / (toename) in handelsvorderingen 17.115 5.162

Afname / (toename) in overige schuldvorderingen 1.940 -2.680

Toename / (afname) in handelsschulden -1.383 -2.622

Toename / (afname) in voorzieningen 150  - 

Toename / (afname) in overige schulden 396 587

Betaalde rente -342 -252

Betaalde belastingen op het resultaat -682 -83

Kasstromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten 16.789 -5.685

Ontvangen rente  - 1

Betalingen om immateriële vaste activa te verwerven 3 -68

Betalingen om materiële vaste activa te verwerven -8.583 -13.373

Ontvangsten uit de overdracht van materiële vaste activa 19  - 

Kasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten -8.561 -13.440

Betaalde dividenden 3 -4

Toename kortlopende leningen 254.259 189.065

Afname kortlopende leningen -264.431 -170.564

Kasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten -10.169 18.497

Totaale wijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten -1.941 -628

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar 2.047 2.675

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het boekjaar 106 2.047
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Verkorte jaarrekening 

van ROSIER SA

We are fit, fast and flexible
We create and capture opportunities
We seek the smart and simple solutions

Nimblicity TM
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in duizenden EUR 2015 2014
Bedrijfsopbrengsten 140.877 138.858

waarvan : Omzet 130.168 135.650

Bedrijfskosten -138.740 -137.169

Bedrijfsresultaat 2.137 1.689

Financieel resultaat 443 284

Uitzonderlijk resultaat 202 -

Resultaat vóór belastingen 2.783 1.973

Belastingen op het resultaat  -810  -404 

NETTORESULTAAT NA BELASTINGEN 1.973 1.569

Verkorte jaarrekening 
van ROSIER SA

Verkorte jaarrekening 
van ROSIER SA

Hierna vindt U de financiële jaarrekening van Rosier SA in verkorte vorm�

De commissaris heeft een verklaring zonder voorbehoud gegeven over de statutaire jaarrekening�

Overeenkomstig het Wetboek van de Vennootschappen worden het beheersversalg en de jaarrekening van Rosier SA 

evenals het verslag van de commissaris bij de Nationale Bank van België gedeponeerd�

Deze documenten kunnen ook op aanvraag verkregen worden bij de zetel van de vennootschap : Rosier SA, route 

de Grandmetz 11A, B-7911 Moustier – tel� +32 69 87 15 30 – Fax +32 69 87 17 09 en zijn raadpleegbaar op de site 

www.rosier.eu�

in duizenden EUR 2015 2014
ACTIVA

Netto vaste activa 20.136 17.947

Voorraden 25.904 27.384

Handelsvorderingen en overige 42.560 53.616

Liquide middelen 85 1.336

TOTAAL DER ACTIVA 88.686 100.283

PASSIVA

 Kapitaal 2.550 2.550

 Reserves 35.797 34.228

 Subsidies 195 258

 Resultaat van het boekjaar 1.973 1.569

Eigen vermogen 40.514 38.605

Voorzieningen 1.041 1.158

Financiële schulden 30.131 40.303

Handelsschulden en overige 17.000 20.217

TOTAAL DER PASSIVA 88.686 100.283
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Geconsolideerd beheersverslag 

van de Groep Rosier
per 31 december 2015

39Algemene informatie

ROSIER NEDERLAND B.V.
Postbus 70

NL - 4550 AB SAS VAN GENT

Westkade 38a

NL - 4551 BV SAS VAN GENT

 : + 31 115 45 60 00

Fax : + 31 115 45 16 47

ROSIER SA
Route de Grandmetz 11a

B - 7911 MOUSTIER (Hainaut)

 : + 32 69 87 15 30

Fax : + 32 69 87 17 09

ROSIER FRANCE SASU
Z�A� La Courtilière

F - 62123 BEAUMETZ-LES-LOGES

 : + 33 3 21 55 61 04

Fax : + 33 3 21 55 30 04

info@rosier.eu • www.rosier.eu
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