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Mededeling van de Voorzitter
De hogere vraag in de wereld voor land voor de teelt van gewassen die een 
gedeelte van de energiebehoeften van deze wereld kunnen dekken, die nog 
wordt versterkt door het kritieke niveau van de wereldvoedselvoorraden, heeft 
de graanprijs de hoogte in gejaagd. Deze bijkomende behoefte voor meer  
landbouwkundige productie voort te brengen heeft een positieve weerslag  
gehad op het verbruik van meststoffen.

Het jaar 2007 kan als uitzonderlijk worden beschouwd door de groei van de 
wereldvraag naar meststoffen, die meer dan verdubbeld is ten opzichte van die 
van de vorige jaren. Deze groei heeft geleid tot een sterke stijging van de prijzen 
van de belangrijkste grondstoffen en tot bepaalde bevoorradingsproblemen, 
hoofdzakelijk voor fosfaat- en kaliproducten.

De activiteiten van de Groep Rosier hebben van deze gunstige context  
kunnen genieten. Rosier heeft eveneens voordeel getrokken uit de commerci-
ele en industriële synergieën die het heeft opgebouwd sinds de overname van 
Zuid-Chemie in juli 2006. 

De omzet voor het jaar 2007 bedraagt 186,1 miljoen euro; deze is niet vergelijk-
baar met de omzet voor 2006 (122,0 miljoen euro) die voor Zuid-Chemie enkel 
de activiteiten van het tweede halfjaar van 2006 omvatte.

Het nettoresultaat voor 2007 bedraagt 6,6 miljoen euro. 

Aan de algemene vergadering wordt de uitbetaling van een nettodividend van 
6,00 euro per aandeel voorgesteld, dat wil zeggen 25 % meer dan vorig jaar. 
In verhouding tot de middenkoers van het aandeel in 2007 levert het dividend 
een nettorendement van 3,1 % op. De middenkoers van het aandeel bedraagt 
191 euro, tegenover 134 euro in 2006; de slotkoers op 31 december heeft de 
drempel van 250 euro bereikt.

Ondanks de hoge prijzen denken we dat de wereldvraag niet zal afnemen in 
2008. Rekening houdend met de talrijke troeven van de Groep zouden we in de 
loop van het boekjaar een verdere groei van het resultaat moeten kennen.

Daniel Grasset 

10 maart 2008
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Corporate Governance



Corporate Governance

C O R P O R At E  G O V E R N A N C E

De vennootschap houdt zich aan de Belgische Corporate Governance Code, 
de “Code Lippens”.

De Corporate Governance van de vennootschap berust op de Raad van bestuur 
en de afgevaardigd bestuurder.

Hierna wordt beschreven hoe de vennootschap wordt bestuurd: 

1. Samenstelling van de Raad van bestuur

Het aantal en de benoeming van de leden van de Raad van bestuur wordt  
bepaald 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 artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders  

worden benoemd door de algemene vergadering die ook hun aantal bepaalt en zijn  

afzetbaar. Het bestuursmandaat mag niet langer dan vier jaar duren. Uittredende 

bestuurders zijn herverkiesbaar.”

Op 31 december 2007 bestond de Raad van bestuur uit 8 leden, namelijk  
3 niet-uitvoerende leden, 1 uitvoerend lid en 4 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 2007 waren de leden van de Raad van bestuur:

◗  De heer Daniel Grasset 

 Voorzitter van de Raad van bestuur

 Afgevaardigd algemeen directeur van GPN

 Einde mandaat: juni 2010

◗  Mevrouw Françoise Leroy 

 Bestuurder

 Secretaris-generaal en financieel 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.

◗  De heer Daniel Richir

 Afgevaardigd bestuurder

 Einde mandaat: juni 2009
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◗  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 financieel directeur van GPN

 Einde mandaat: juni 2009

◗  De heer Laurent Verhelst

 Bestuurder

 Dienst Financiële Verrichtingen van Stanley Europe B.V.B.A.

 Einde mandaat: juni 2010

De heer Daniel Richir is de enige uitvoerende bestuurder. Hij is belast met het dagelijkse bestuur van de  
vennootschap. 

Mevrouw Françoise Leroy en de heren Daniel Grasset en Eric Vardon, niet-uitvoerende bestuurders, maken 
deel uit van de meerderheidsgroep, de Groep total.

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

Volgens het huishoudelijke reglement van de Raad van bestuur is de leeftijdsgrens voor bestuurders vast-
gesteld op 70 jaar.

2. Werking van de Raad van bestuur

De Raad van bestuur vergadert minstens 4 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 zijn bevoegdheden: 

“De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van 

het maatschappelijke 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 jaarrekening en het beheersverslag, de bijeenroeping van de algemene vergade-
ringen en de voorstellen die er voor bespreking worden voorgelegd.
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De Raad van bestuur bepaalt het strategische plan van de vennootschap,  
beslist over de investeringsprogramma’s en de jaarbegroting. Bij elke vergade-
ring wordt verslag uitgebracht over alle financiële, commerciële en algemene 
aangelegenheden die de vennootschap aanbelangen.

In 2007 heeft de Raad van bestuur vier keer vergaderd. Naast de algemene 
gang van zaken kwamen tijdens de beraadslagingen de volgende punten aan 
de orde: 

◗ De afsluiting van de jaarrekening op 31 december 2006, de opstelling van 

het persbericht over het resultaat op 31 december 2006 en het voorstel tot 

winstverdeling dat aan de algemene vergadering zou worden voorgelegd.

◗ De opstelling van de agenda van de gewone algemene vergadering van  

21 juni 2007.

◗ De analyse van het resultaat op 30 juni 2007 en de opstelling van het  

bijhorende persbericht.

◗ De investeringen en desinvesteringen van het boekjaar 2007.

◗ Het onderzoek van het plan voor de middellange termijn en de opstelling van 

de begroting voor 2008.

De Raad van bestuur heeft eveneens schriftelijk zijn unaniem akkoord gegeven 
voor het persbericht over het haljaarlijkse resultaat van 2007; deze beslissing is 
unaniem genomen vóór de publicatiedatum van 3 augustus 2007.

De aanwezigheidsgraad op de vergaderingen van de Raad van bestuur be-
droeg in 2007 94%.

3. 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  

presen tie gelden, hetzij tantièmes, hetzij een vaste vergoeding, hetzij eender 

welke  andere formule, volgens de modaliteiten 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 

de Groep total en ontvangen geen vergoeding van de vennootschap. 

◗ 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. 
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◗  De afgevaardigd bestuurder ontvangt geen vergoeding in zijn hoedanigheid van bestuurder, maar wel een 

vergoeding in zijn hoedanigheid van werknemer en 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 bezoldigingscomité 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 worden bepaald”.

a. Het benoemings- en bezoldigingscomité :

Het benoemings- en bezoldigingscomité bestaat uit drie leden van wie de meerderheid 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 identificatie van de personen die in aanmerking komen als bestuurders, conform 
de door de raad goedgekeurde criteria; het ondersteunt de raad bij zijn taken inzake de bezoldiging van de 
leden van de Raad van bestuur en van het uitvoerend management van de vennootschap.

Overeenkomstig zijn huishoudelijk reglement heeft het comité in 2007 eenmaal vergaderd op verzoek van de 
voorzitter.

b. Het auditcomité :

Het auditcomité bestaat uit drie leden van wie de meerderheid beantwoordt aan de criteria inzake onafhankelijk-
heid. Het betreft de heren Nicolas David, Eric Vardon (voorzitter) en Laurent Verhelst.

Het comité ondersteunt de raad bij de controle van de integriteit van de rekeningen van de vennootschap, de 
naleving door de vennootschap van de wettelijke en reglementaire financiële en boekhoudkundige verplichtin-
gen, 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 2007 tweemaal vergaderd op verzoek van de 
voorzitter.

5. Beleid inzake de bestemming van het resultaat

Er bestaat geen vast 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 financiële toestand en de 

vooruitzichten van de vennootschap.

6. Relaties met de referentieaandeelhouder (Groep Total)

Alle verrichtingen tussen de vennootschap en de bedrijven van de Groep total, die binnen de normale handels-
transacties vallen, verlopen onder de normale marktvoorwaarden.

Het betreft hoofdzakelijk commerciële relaties met de Groep GPN.
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Geconsolideerd beheersverslag 
van de groep Rosier



Voorwoord : 
consolidatiekring

G E C O N S O L I D E E R D  B E H E E R S V E R S L A G  VA N  D E  G R O E P  R O S I E R

Er wordt aan herinnerd dat Rosier in juli 2006 alle aandelen heeft overgenomen 
van Zuid-Chemie, een vennootschap naar Nederlands recht die eveneens actief 
is in de sector van de productie van gekorrelde NPK meststoffen.

Als gevolg van deze overname presenteert Rosier sinds 2006 zijn beheersverslag 
in geconsolideerde vorm en publiceert het zijn geconsolideerde jaarrekening vol-
gens de internationale IAS – IFRS1- normen.

Gezien de overnamedatum waren in het beheersverslag en het resultaat voor het 
jaar 2006 voor Zuid-Chemie enkel de activiteiten van het tweede halfjaar opgeno-
men. Cedena, een andere dochtermaatschappij van Rosier, is op 31 december 
2006 in de consolidatiekring opgenomen.

De cijfers van dit verslag kunnen dan ook niet worden vergeleken met die van het 
vorige boekjaar : de cijfers van 2007 zijn een weergave van alle activiteiten van de 
Groep over het hele jaar, terwijl die van 2006 voor Zuid-Chemie enkel de activitei-
ten van het tweede halfjaar van 2006 betreffen. 

De deelneming van Rosier in de vennootschap Northern Shipping Bulk Blending 
wordt niet geconsolideerd omdat deze vennootschap niet als een dochteronder-
neming wordt beschouwd : minderheidsbelang (30 %) en geringe invloed van 
haar resultaten en eigen vermogen op die van Rosier.

Algemene context & activiteit
Het jaar 2007 moet worden gezien in een macro-economische context die een 
belangrijk keerpunt heeft gekend.

De eerste maanden van het jaar gingen voort op de vorige jaren, met een groei 
van de wereldvraag naar meststoffen in de lijn met die van de vorige jaren en een 
nog altijd aarzelend Europees verbruik (UE15). tijdens deze periode waren onze 
expedities kleiner, wat de industriële organisatie van onze fabrieken en de gang 
van zaken in onze productiewerkplaatsen verstoorde.

Vanaf het tweede kwartaal van het jaar versnelde de wereldvraag abrupt, hoofd-
zakelijk wegens politieke beslissingen om de teelt van de gewassen voor energie-
doeleinden aan te moedigen en door de bewustwording van de wijzigingen van 
de voedingsgewoonten in de grote Aziatische landen. 
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terwijl het groeicijfer van de wereldvraag naar meststoffen zich gewoon-
lijk rond de 2,2 % bevond, bereikte het 4,8 % in het seizoen 2006 / 2007 
om te komen tot een verbruik van 164 miljoen ton meststoffen2, waar-
van 10 % heeft gediend voor agro-energetische teelten. De abruptheid 
en de omvang van deze groei hebben geleid tot een sterke toename 
van de prijzen van bepaalde grondstoffen en hebben de aanvoer daar-
van bemoeilijkt.

In een context van algemene prijsstijgingen, vooral van de energie-
prijzen, nog versterkt door twee opeenvolgende slechte oogstjaren in 
de grote productieregio’s, zijn de graanprijzen de hoogte in geschoten 
en tegelijkertijd daarmee die van alle landbouwgrondstoffen.

Het hoge niveau van de koers van graan, de vrees om nieuwe prijs-
verhogingen te moeten ondergaan en de schaarste van bepaalde 
grondstoffen brachten de Europese landbouwers ertoe om hun bemes-
tingsgewoontes te herzien. Voor de eerste keer in meer dan twintig jaar 
zou het verbruik van meststoffen in de EU15 stabiel moeten worden.

In deze gunstige context heeft de Groep eveneens voordeel getrokken 
uit de commerciële en industriële synergieën die het heeft opgebouwd 
sinds de overname van Zuid-Chemie door Rosier. 

In 2007 is onze verkoop in volume met 16 % toegenomen ten opzichte 
van 2006, in vergelijkbare gegevens. 

De verkoop van specialiteitsmeststoffen is eveneens gestegen, vooral die 
van wateroplosbare NPK’s. In de toekomst zullen deze producten een nieu-
we ontwikkeling kennen, want ze kunnen een bijdrage leveren tot het voe-
den van een groot aantal mensen en dat met een minimaal waterverbruik.

De ontwikkeling van onze activiteiten betreffende de productie van  
industriële producten verschilde naargelang de producten : de produc-
tie van boortrifluoridecomplexen is goed verlopen, terwijl de opwerking 
van waterige oplossingen met aluminiumchloride sterk is gedaald.

Resultaten
De omzet voor het boekjaar 2007 bedraagt 186,1 miljoen euro. Deze 
is niet vergelijkbaar met de omzet voor 2006 (122,0 miljoen euro),  
die Zuid-Chemie slechts vanaf het tweede halfjaar omvatte. 
69 % van de omzet is behaald op de Europese markt en 31 % op de grote 
export. In 2006 was deze verhouding respectievelijk 65 % en 35 %. 

1 International Accounting Standards – International Financial Reporting Standards
2 Bron: IFA (International Fertilizer Industry Association)
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Geauditeerde cijfers

in K€

Groep Rosier

2007 2006

IFRS

Bedrijfsinkomen 187.164 123.133

waarvan :  Omzet 186.142 122.021

                Andere bedrijfsopbrengsten 1.022 1.112

Bedrijfskosten -180.428 -119.025

Bedrijfsresultaat vóór goodwill 6.736 4.108

Negative goodwill 0 12.254

Bedrijfsresultaat 6.736 16.362

Financieel resultaat -352 73

Resultaat vóór belastingen 3 6.392 16.435

Belastingen op het resultaat 4 201 -935

Nettoresultaat na belastingen 6.593 15.500

Nettoresultaat exclusief goodwill 6.593 3.246

in € per aandeel   

Nettoresultaat 25,85 60,78

Nettoresultaat exclusief goodwill 25,85 12,73

Nettodividend 6,00 4,80

3 Met inbegrip van het aandeel in de winst (verlies) van deelnemingen gewaardeerd volgens de 
   vermogensmutatie (8 K€ in 2007)
4 Met inbegrip van een uitgesteld belastingvoordeel van 1,3 M € in 2007 bij Zuid-Chemie, hoofdzakelijk   
   afkomstig van recupereerbare fiscale verliezen.

Globaal, over het hele jaar, hebben we de stijging van de grondstofprijzen kunnen 
afwentelen op de verkoopprijzen. 
Na aftrek van de bedrijfskosten, met inbegrip van 1,5 miljoen euro afschrijvingen, 
komt het bedrijfsresultaat op 6,7 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat voor het boekjaar 
2006, exclusief goodwill, bedroeg 4,1 miljoen euro.

Het financieel resultaat bedraagt -0,35 miljoen euro, tegenover 0,07 miljoen euro in 
2006.

Net zoals in 2006 heeft de Groep geen uitzonderlijk resultaat in 2007.

Het resultaat vóór belastingen van 2007 bedraagt 6,4 miljoen euro.

Aangezien een uitgesteld belastingskrediet afkomstig van recupereerbare  
fiscale verliezen wordt meegeteld, hebben de belastingen een positieve impact  
van 0,2 miljoen euro op het resultaat. 

De nettowinst van de Groep voor het jaar 2007 bedraagt 6,6 miljoen euro. De winst 
voor 2006, exclusief goodwill, bedroeg 3,2 miljoen euro. 
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Balans
De belangrijkste posten van de balans zijn de volgende :
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Geauditeerde cijfers
Groep Rosier

2007 2006

in K€ IFRS

vóór winstverdeling

ACTIVA   

* Netto immateriële activa 9.829 8.649

* Uitgestelde belastingen 1.299 0

* Activa van pensioenregelingen 6.340 5.829

* Voorraden 24.537 22.398

* Handelsvorderingen en andere 40.747 38.900

* Liquide middelen 2.201 1.717

TOTAAL DER ACTIVA 84.953 77.493

PASSIVA   

* Eigen vermogen   

      * Kapitaal 2.550 2.550

      * Reserves 37.365 23.496

      * Resultaat van het boekjaar 6.593 15.500

      * Eigen vermogen 46.508 41.546

* Uitgestelde belastingen 29 157

* Voorzieningen 1.200 0

* Financiële schulden 4.458 1.349

* Handelsschulden en andere 32.758 34.441

TOTAAL DER PASSIVA 84.953 77.493
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Investeringen
EIn 2007 heeft de Groep industriële investeringen gedaan voor een bedrag van 
2,7 miljoen euro.

De belangrijkste realisaties betroffen veiligheid en milieu, de modernisering  
van onze productie-, opslag- en expeditie-uitrustingen, alsook de vervanging 
van industriële voertuigen.

Het investeringsprogramma dat momenteel voor 2008 is voorzien, zal hoofd-
zakelijk gewijd zijn aan milieu (vervanging van het gaszuiveringssysteem van de 
superfosfaatwerkplaats in Moustier), aan de vervanging en modernisering van 
diverse uitrustingen, aan het op stapel zetten van een nieuwe installatie voor 
de vervaardiging van vloeibare meststoffen ‘flow’ en aan de uitvoering van de 

eerste verbeteringsfase van de granulatiewerkplaats van Zuid-Chemie.      

Onderzoek & ontwikkeling
Onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verliepen in een context van een 
hernieuwde belangstelling voor plantenvoeding verbonden aan een hernieuwde 
wil om meer te produceren en tegelijkertijd de planten minder gevoelig te maken 
voor parasieten.

Ons onderzoek was toegespitst op de factoren om de doeltreffendheid van 
de  bemesting te verbeteren, hetzij door de toevoeging van hulpstoffen die de  
assimilatie ervan bevorderen, hetzij door een beheersing van seizoengebonden 
klimaatfactoren die kunnen inwerken op de bodemoplossing. Vanaf 2008 zal een 
nieuw concept voor de interpretatie van bodemanalyses worden ontwikkeld en 
toegepast.

We hebben eveneens gewerkt aan de kwalitatieve verbetering van onze  
producties van wateroplosbare NPK-meststoffen en zijn begonnen met de  
studie naar een nieuwe werkplaats voor de vervaardiging van vloeibare  
meststoffen ‘flow’. Deze werkzaamheden liggen in het verlengde van het  
onderzoeksprogramma FIRSt dat begonnen is in 2005.

In 2007 bedroegen onze uitgaven voor O&O 432 K€.
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Zekerheid – veiligheid – milieu
Op het gebied van veiligheid heeft de Groep het OHSAS 5 18001:1999-certificaat behaald voor Moustier en de 
ISRS 6-standaard is bevestigd voor Sas van Gent. We beogen dezelfde standaard te behalen voor Moustier in 
de loop van het jaar 2009.

In 2007 hebben we 4 arbeidsongevallen met werkonderbreking opgetekend bij onze personeelsleden en  
tijdelijke krachten, tegenover 2 ongevallen in 2006. In het resultaat voor 2007 zitten de gevolgen vervat van  
het ongeval dat zich op 24 oktober 2007 heeft voorgedaan in Moustier ten gevolge van de chemische  
ontbinding van producten in het granulatieproces. 

Onze voortdurende inspanningen om de veiligheid te verzekeren van het personeel van onderaannemers  
hebben echter vrucht afgeworpen : 2007 is een jaar zonder ongevallen, terwijl in 2006 twee personen het 
slachtoffer waren van een ongeval.

Onze doelstelling voor 2008 blijft het verminderen of zelfs elimineren van arbeidsongevallen met werkonder-
breking in alle categorieën van het personeel.

Naast specifieke investeringen bedroegen de milieu-uitgaven voor dit jaar 0,6 miljoen euro. Op middellange 
termijn streeft Rosier ernaar om, net zoals Zuid-Chemie, de ISO 14001-standaard te behalen.

5 Occupational Health and Safety Assessment Series
6 International Safety Rating System

Human resources en communicatie
De Groep stelde gemiddeld 257 personen tewerk in 2007, tijdelijke werknemers inbegrepen.
In voltijdsequivalenten uitgedrukt, bedraagt de gemiddelde personeelsbezetting 228 personen. 

De gemiddelde leeftijd van het personeel is 45 jaar, met 19 jaar anciënniteit.

Het opleidingsplan, dat vorig jaar werd opgestart, is in 2007 voortgezet. Het richt zich tot de meeste mede-
werkers van de Groep in de meest uiteenlopende domeinen : veiligheid, het aanleren van nieuwe technische 
hulpmiddelen, informatica, talen en marketing. In 2007 zijn bijna 5.000 uren besteed aan opleiding.

We hebben eveneens onze inspanningen vergroot op het gebied van communicatie. Enerzijds wat  
interne communicatie betreft door in elk van de bedrijven van de Groep eigen interne krantjes te verdelen.  
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“Performance” (Rosier) en “Korrelpraat” (Zuid-Chemie) geven belangrijke mo-
menten uit het dagelijkse leven van de productie-entiteiten weer, met behoud 
van hun eigen identiteit.

Anderzijds hebben we, naast te zorgen voor de voortzetting van een interne 
bedrijfscommunicatie via wederzijdse bedrijfsbezoeken, onze externe acties  
gericht op de deelname aan verscheidene internationale beurzen en salons en 
hebben we een nieuwe bedrijfsfilm gemaakt. Deze laatste vestigt de aandacht 
op de mogelijkheden van de groep via de respectievelijke eigenheden en  
troeven van elk van zijn componenten.

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 che-

mische producten en de opslag en het vervoer van grondstoffen en afgewerkte 

producten.

In dit verband heeft de Groep een verzekeringsprogramma afgesloten om deze 

industriële risico’s te dekken, evenals sommige andere risico’s die gekoppeld 

zijn aan de specifieke werkwijzen van de industrie.

b) Financiële risico’s

De doelstelling van het financiële 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. 

◗ De risico’s met betrekking tot muntschommelingen worden gedekt door  

wisselkoerstermijncontracten.



 7 Bron: IFA (International Fertilizer Industry Association)
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Het kredietrisico met betrekking tot handelsvorderingen ten opzichte van derden wordt geminimaliseerd 
dankzij een preventieve analyse van de kredietwaardigheid van de debiteuren, door een diversifiëring  
van de schuldvorderingenportefeuille en de afsluiting van adequate verzekeringspolissen of bank-
waarborgen.

Daarnaast komt er elke maand een Kredietcomité samen dat de schuldvorderingen onderzoekt, de krediet-
limieten van onze verschillende debiteuren bepaalt en in voorkomend geval beslist over de waarborgen en 
maatregelen om onze risico’s te beperken. 

Vooruitzichten
Er heeft zich sinds de afsluiting van het boekjaar op 31 december 2007 geen enkele gebeurtenis voorgedaan 
die van aard is de toestand van de Groep te beïnvloeden. 

Begin dit jaar 2008 blijft de vraag groot en onze granulatiewerkplaatsen draaien op volle capaciteit. Rekening 
houdend met ons huidige orderboek zou het hele eerste halfjaar op hetzelfde niveau blijven.

De grondstofprijzen zijn hoog en blijven stijgen.

De indicatoren waarover we beschikken, blijven echter bemoedigend :

◗ De prijs van landbouwproducten, in het bijzonder van graan, zou in de komende jaren hoog moeten blijven. 

Graan zal immers veelgevraagd blijven om aan de voedings- en energiebehoeften van de wereld te kunnen 

voldoen.

◗ De wereldvraag zou stabiel moeten blijven, met een verbruik dat in het seizoen 2008 / 2009 met 2,9 %  

toegenomen is ten opzichte van het vorige en die naar verwachting nog zal stijgen tegen 2011 / 20127. 

◗ Het potentiële aanbod op de Europese markt van samengestelde meststoffen, zoals deze die de Groep 

vervaardigt, is ingekrompen met de achtereenvolgende sluitingen van productiewerkplaatsen die zich sedert 

verschillende jaren voordoen.

Daarnaast beschikt de Groep over belangrijke troeven die hem toelaten de evolutie van de markt te volgen :

◗ twee scherp concurrerende, complementaire en geografisch verschillende industriële vestigingen : Moustier, 

in het centrum van een belangrijke verbruiksregio, en Sas van Gent, ideaal gelegen aan de oever van een 

groot kanaal met ruime faciliteiten voor expedities per boot.

◗ Een zeer uitgebreid productassortiment, dat beantwoordt aan de behoeften van alle planten, in alle klimaten. 

Vooral onze specialiteitsmeststoffen – wateroplosbare NPK’s en voedingssupplementen – wacht een mooie 

toekomst.  
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◗ Een gediversifieerde geografische spreiding van de verkoop die gebaseerd 

is op een sterke aanwezigheid in Europa en op handelspartnerschappen op 

lange termijn.  

We zullen eveneens actief voortgaan met onze productie-activiteiten van  
boortrifluoridecomplexen.

Vanaf 2008 zullen we ons tevens moeten richten naar de Europese REACH-
richtlijn, die beoogt alle bestanddelen te identificeren van alle scheikundi-
ge stoffen van de producten die in de Europese Unie op de markt worden  
gebracht.

Rekening houdend met deze elementen zou 2008 een toename van onze  
activiteiten en van onze bedrijfsresultaten moeten veroorzaken.

De Raad van bestuur
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Aandeel en aandeelhouders



Aandeel en aandeelhouders
Datum van de beursintroductie : 15 december 1986
Markt : contant – double fixing
ISIN-code : BE0003575835

ELF AQUITAINE S.A.

Í Í

Í99,46 %

43,14 %
(110.000 aandelen)
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(145.000 aandelen)
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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 2007.
De aandeelhouders die op 31 december 2007 meer dan 5 % van het kapitaal in handen hadden,  
worden hierna weergegeven :



Koersverloop van het aandeel Rosier in 2007 in e
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Vanaf 2006, bruto 
dividend/geconsolideerd 
nettoresultaat 
vóór goodwill
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Geconsolideerde jaarrekening
per 31 december 2007



Geconsolideerde balans   

G E C O N S O L I D E E R D E  J A A R R E K E N I N G

In duizenden EUR 2007 2006
ACTIVA

Immateriële activa 7 6

Materiële vaste activa 9.697 8.530

Deelnemingen in verbonden ondernemingen 108 100

Activa van pensioenregelingen 6.340 5.829

Uitgestelde belastingvorderingen 1.299 -

Andere niet-vlottende activa 17 13

Totaal der vaste activa 17.468 14.478

Voorraden 24.537 22.398

Handelsvorderingen 38.800 37.657

Overige vorderingen 1.947 1.243

Geldmiddelen en kasequivalenten 2.201 1.717

Totaal der vlottende activa 67.485 63.015

TOTAAL DER ACTIVA 84.953 77.493

EIGEN VERMOGEN    
   
Kapitaal en uitgiftepremies 2.748 2.748

Reserves en overgedragen winst 43.760 38.798

Totaal eigen vermogen 46.508 41.546

PASSIVA  

Personeel voordeel 910 659 

Uitgestelde belastingverplichtingen 29 157

Totaal niet-vlottende passiva 939 816 

Financiële schulden op ten hoogste één jaar 4.458 1.349

Handelsschulden 28.405 30.774

Voorzieningen 1.200 -

Overige schulden 3.443 3.008

Totaal der vlottende passiva 37.506 35.131

TOTAAL VAN HET EIGEN  
VERMOGEN EN DE PASSIVA 84.953 77.493
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Geconsolideerde resultatenrekening 

G E C O N S O L I D E E R D E  J A A R R E K E N I N G

In duizenden EUR 2007 2006
ACTIVA

Immateriële activa 7 6

Materiële vaste activa 9.697 8.530

Deelnemingen in verbonden ondernemingen 108 100

Activa van pensioenregelingen 6.340 5.829

Uitgestelde belastingvorderingen 1.299 -

Andere niet-vlottende activa 17 13

Totaal der vaste activa 17.468 14.478

Voorraden 24.537 22.398

Handelsvorderingen 38.800 37.657

Overige vorderingen 1.947 1.243

Geldmiddelen en kasequivalenten 2.201 1.717

Totaal der vlottende activa 67.485 63.015

TOTAAL DER ACTIVA 84.953 77.493

EIGEN VERMOGEN    
   
Kapitaal en uitgiftepremies 2.748 2.748

Reserves en overgedragen winst 43.760 38.798

Totaal eigen vermogen 46.508 41.546

PASSIVA  

Personeel voordeel 910 659 

Uitgestelde belastingverplichtingen 29 157

Totaal niet-vlottende passiva 939 816 

Financiële schulden op ten hoogste één jaar 4.458 1.349

Handelsschulden 28.405 30.774

Voorzieningen 1.200 -

Overige schulden 3.443 3.008

Totaal der vlottende passiva 37.506 35.131

TOTAAL VAN HET EIGEN  
VERMOGEN EN DE PASSIVA 84.953 77.493

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

In duizenden EUR 2007 2006

Bedrijfsopbrengsten 187.164 123.133

Omzet 186.142 122.021

Andere bedrijfsopbrengsten 1.022 1.112

    
Bedrijfskosten -180.428 -119.025

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -139.334 -90.950

Diensten en diverse goederen -25.158 -17.086

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -12.721 -8.723

Afschrijvingen en waardeverminderingen -1.507 -1.757

Toename / vermindering in de voorraden -1.200 -

Andere bedrijfskosten -508 -509

    
Bedrijfsresultaat vóór negative goodwill 6.736 4.108

Negative goodwill - 12 254

Bedrijfsresultaat 6.736 16.362

Financiële opbrengsten 77 200

Financiële kosten -429 -127

    
Resultaat vóór belastingen 6.384 16.435

    
Belastingen op het resultaat 201 -935  
 

Aandeel in het resultaat 

van de verbonden ondernemingen 8 -

    
Resultaat van het boekjaar 6.593 15.500

    
Resultaat per aandeel 

Gewone en verwaterde winst per aandeel 25,85 60,78

Gewone en verwaterde winst 
per aandeel vóór goodwill                                                25,85                            12,73 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
In duizenden EUR 2007 2006
RESULTAAT VAN HET BOEkjAAR 6.593 15.500
Aanpassingen  

Afschrijvingen 1.702 1.551

Winst (verlies) op de afboeking van materiële vaste activa  -67 -100

Aandeel in het resultaat van de verbonden ondernemingen -8 -

Ontvangen dividenden -200 -

Ontvangen rente -35 -68

Belastingen op het resultaat -201 935

Betaalde rente 256 47

Behoefte aan vlottend bedrijfskapitaal:  

Afname / (toename) in langlopende schuldvorderingen -515 -133

Afname / (toename) in voorraden -2.139 -2.165

Afname / (toename) in handelsvorderingen -1.143 -1.741

Afname / (toename) in overige schuldvorderingen -677 1.420

Toename / (afname) in handelsschulden -2.369 -131

Toename / (afname) in voorzieningen 1.200 19

Toename / (afname) in overige schulden 598 100

Betaalde rente  -256 -47

Betaalde belastingen op het resultaat -1.165 -1.095

Negatieve goodwill - -12.254

kasstromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten 1.574 1.838

Ontvangen dividenden 200 -

Ontvangen rente 35 68

Betalingen om materiële vaste activa te verwerven  -2.880 -1.370

Betalingen om dochtermaatschappijen te verwerven verminderd 

met de verworven kasmiddelen - -1.836

Ontvangsten uit de overdracht van materiële vaste activa  78 100

kasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten -2.567 -3.038

Betaalde dividenden -1.632 -1.632

Kortlopende leningen 3.109 1.315

kasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten 1.477 -317

TOTALE WIjzIGING IN DE GELDMIDDELEN 
EN kASEqUIVALENTEN 484 -1.517

Toename / (afname) van geldmiddelen  
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar 1.717 3.234

GELDMIDDELEN EN kASEqUIVALENTEN  
OP HET EINDE VAN HET BOEkjAAR 2.201 1.717
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht Verkorte jaarrekening 
van Rosier sa 
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In duizenden EUR 2007 2006
RESULTAAT VAN HET BOEkjAAR 6.593 15.500
Aanpassingen  

Afschrijvingen 1.702 1.551

Winst (verlies) op de afboeking van materiële vaste activa  -67 -100

Aandeel in het resultaat van de verbonden ondernemingen -8 -

Ontvangen dividenden -200 -

Ontvangen rente -35 -68

Belastingen op het resultaat -201 935

Betaalde rente 256 47

Behoefte aan vlottend bedrijfskapitaal:  

Afname / (toename) in langlopende schuldvorderingen -515 -133

Afname / (toename) in voorraden -2.139 -2.165

Afname / (toename) in handelsvorderingen -1.143 -1.741

Afname / (toename) in overige schuldvorderingen -677 1.420

Toename / (afname) in handelsschulden -2.369 -131

Toename / (afname) in voorzieningen 1.200 19

Toename / (afname) in overige schulden 598 100

Betaalde rente  -256 -47

Betaalde belastingen op het resultaat -1.165 -1.095

Negatieve goodwill - -12.254

kasstromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten 1.574 1.838

Ontvangen dividenden 200 -

Ontvangen rente 35 68

Betalingen om materiële vaste activa te verwerven  -2.880 -1.370

Betalingen om dochtermaatschappijen te verwerven verminderd 

met de verworven kasmiddelen - -1.836

Ontvangsten uit de overdracht van materiële vaste activa  78 100

kasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten -2.567 -3.038

Betaalde dividenden -1.632 -1.632

Kortlopende leningen 3.109 1.315

kasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten 1.477 -317

TOTALE WIjzIGING IN DE GELDMIDDELEN 
EN kASEqUIVALENTEN 484 -1.517

Toename / (afname) van geldmiddelen  
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar 1.717 3.234

GELDMIDDELEN EN kASEqUIVALENTEN  
OP HET EINDE VAN HET BOEkjAAR 2.201 1.717

Hierna vindt U de financiële jaarrekening van Rosier sa in verkorte vorm.

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, rue du Berceau 1, B-7911 Moustier – tel. +32 69 87 15 30

Fax +32 69 87 17 09 en zijn raadpleegbaar op de site www.rosier.eu.
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Verkorte jaarrekening 
van Rosier sa

In duizenden EUR 2007 2006
ACTIVA

Netto vaste activa 12.243 11.875

Voorraden 12.151 11.333

Handelsvorderingen en overige 24.040 24.687

Liquide middelen 719 1.074

TOTAAL DER ACTIVA 49.153 48.969
PASSIVA

Eigen vermogen

     * Kapitaal 2.550 2.550

     * Reserves 23.188 22.586

     * Resultaat van het boekjaar 1.085 602

    * Eigen vermogen 26.823 25.738

Voorzieningen 655 812

Financiële schulden 2.200 861

Handelsschulden en overige 19.475 21.558

TOTAAL DER PASSIVA 49.153 48.969

In duizenden EUR 2007 2006
Bedrijfsinkomen 93.989 84.483

waarvan : Omzet 93.340 83.841

                 Andere bedrijfsopbrengsten 649 642

Bedrijfskosten -89.864 -81.456

Bedrijfsresultaat 4.125 3.027

Financieel resultaat 49 67

Resultaat vóór belastingen 4.174 3.094

Belastingen op het resultaat -1.049 -860

Nettoresultaat na belastingen 3.125 2.234
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Algemene informatie
ROSIER SA
Rue du Berceau 1
B - 7911 MOUSTIER (Hainaut)
Tél. : + 32 69 87 15 30 - Fax : + 32 69 87 17 09
info@rosier.eu - www.rosier.eu

ZUID-CHEMIE B.V.
Postbus 70
NL - 4550 AB SAS VAN GENT
Westkade 38a
NL - 4551 BV SAS VAN GENT
Tél. : + 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
Tél. : + 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
Tél. : + 32 3 204 93 58 - Fax :  + 32 3 204 93 69
sales@northern-manuport.com



Rue du Berceau 1 - B-7911 Moustier - Belgium


