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MEDEDELING VAN DE VOORZITTER
PER 31 DECEMBER 2017

De resultaten van de Groep Rosier hebben zich hersteld in 2017 na het moeilijkste jaar in zijn
geschiedenis in 2016.
De Europese markt van samengestelde meststoffen stond onder druk als gevolg van diverse
gebeurtenissen. De zeer slechte oogst van 2016 in Frankrijk veroorzaakte een daling van de verkoop van fosfaten en kalium. Ook de marktpenetratie van de Europese meststoffenproducenten is
toegenomen. Dat leidde tot een aanzienlijke vermindering van de vraag met 7 %. Bovendien is de
import in Europa, voornamelijk vanuit Rusland en Noord-Afrika, met 15 % gestegen.
Op de exportmarkten, voornamelijk in Azië, blijft de vraag op peil.
De Groep Rosier werd met deze trends geconfronteerd, maar is er niettemin in geslaagd zijn
verkoopvolumes in Europa met 28 % te verhogen dankzij de versterking van de commerciële
samenwerking met Borealis L.A.T.
Wat de export betreft, is de verkoop met 20 % gestegen dankzij een gerichte strategie van rendabele groei in de belangrijkste markten.
De verkoop van de gespecialiseerde producten daalde in Europa met 15 %, terwijl de export met
24 % groeide.
Ondanks de verbetering van de marktvoorwaarden in vergelijking met 2016 hebben we onze
inspanningen om de exploitatiekosten te optimaliseren in 2017 voortgezet.
Deze elementen hadden een sterke invloed op onze activiteiten en onze resultaten in 2017 :
"" De omzet van 2017 bedraagt € 195 miljoen, een stijging (+16,7%) ten opzichte van de omzet
van € 167 miljoen in 2016. De volumestijging is afkomstig van al onze producten in alle markten.
"" De toename van de volumes en, in mindere mate, de stijging van de marges per eenheid hebben
de brutomarge, die met € 7,2 miljoen is gestegen, sterk beïnvloed.
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MEDEDELING VAN DE VOORZITTER
PER 31 DECEMBER 2017

"" Na aftrek van de bedrijfslasten, met inbegrip van de afschrijvingen en de waardeverminderingen, is het bedrijfsresultaat positief en bedraagt het € 0,6 miljoen tegenover een verlies van
€  12,7 miljoen in 2016.
"" Het netto financieel verlies van € 0,9 miljoen is grotendeels het gevolg van het wisselkoersverschil
(euro/dollar: 1,20 in 2017 tegenover 1,05 in 2016).
"" Als gevolg van de verlaging van de nominale aanslagvoet van de vennootschapsbelasting in
België (wet van 25 december 2017), werd een correctie van de uitgestelde belastingen van
€  0,1 miljoen toegepast.
"" Het nettoverlies voor de periode bedraagt € 0,6 miljoen (- € 2,34 per aandeel) tegenover een
nettoverlies van € 9,1 miljoen (- € 35,53 per aandeel) voor 2016.
Aan de algemene vergadering zal voorgesteld worden om het totale nettoverlies van het boekjaar
toe te wijzen aan de niet-uitgekeerde winst.
Rekening houdend met de huidige marktomstandigheden heeft de Groep Rosier de volgende
doelstellingen bepaald voor 2018:
"" Ons marktaandeel in Europa behouden dankzij onze versterkte (marketing- en commerciële)
samenwerking met Borealis L.A.T;
"" Onze positie in bepaalde exportmarkten handhaven en versterken;
"" De ontwikkeling van onze gespecialiseerde producten in de doelsegmenten van de markt voortzetten.

Moustier, 27 maart 2018

Willy Raymaekers
Voorzitter en CEO van de Groep Rosier
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VERKLARING VAN HET MANAGEMENT
PER 31 DECEMBER 2017

BESTUUR
EN TOEZICHT
PER 31 DECEMBER 2017
RAAD VAN BESTUUR
Willy Raymaekers,
Voorzitter van de Raad van bestuur en
Afgevaardigd Bestuurder
BVBA ANBA,
Bestuurder vertegenwoordigd door
Anne Marie Baeyaert		
Hilde Wampers,
Bestuurder		
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.

BVBA Exploration,
Bestuurder vertegenwoordigd door Dina De Haeck
Simon Jones,
Bestuurder
Thierry Kuter,
Bestuurder		
Benoît Taymans,
Bestuurder		

EREVOORZITTERS
James Maudet
Jean-Louis Besson
Daniel Grasset
Francis Raatz

COMMISSARIS
Willy Raymaekers
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PwC - Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde

GECONSOLIDEERD BEHEERVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
PER 31 DECEMBER 2017

Wat dit betekent:
- We streven naar nul veiligheids- en gezondheidsincidenten.
- We houden bij het nemen van beslissingen rekening
met onze verantwoordelijkheid voor het milieu, lokaal en globaal.
- We doen zaken volgens strenge ethische normen en geven het goede voorbeeld.
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VAN DE GROEP ROSIER
PER 31 DECEMBER 2017

CONSOLIDATIEKRING
Op 31 december 2017 bestaat de Groep Rosier uit:
"" Rosier S.A. (België) - Moedermaatschappij
"" Rosier Nederland B.V. (Nederland) - volledige dochteronderneming
"" Rosier France S.A.S.U. (Frankrijk) - volledige dochteronderneming
Gezien haar geringe activiteit, die overlapte met die
van Rosier S.A., heeft de vennootschap Rosier France
S.A.S.U. haar activiteiten stopgezet op 31 december
2016 en werd zij in “slapende” toestand gebracht.

ALGEMENE CONTEXT &
ACTIVITEIT
Het jaar 2017, dat samenvalt met het 137e boekjaar van
Rosier, verliep in een moeilijke algemene economische
omgeving. De Europese markt van samengestelde
meststoffen stond onder druk als gevolg van diverse
gebeurtenissen. Een zeer slechte oogst in Frankrijk in
2016 veroorzaakte een daling van de verkoop van fosfaat
en kalium. Dat leidde tot een vermindering van de vraag
met 7 %.
Ook de marktpenetratie van de Europese meststoffenproducenten is toegenomen. Bovendien is de import in
Europa, voornamelijk vanuit Rusland en Noord-Afrika,
met 15 % gestegen. Op de exportmarkten, voornamelijk
in Azië, is de vraag op peil gebleven.
Wat de landbouw betreft, bedragen de productieprognoses
voor graangewassen (tarwe en secundaire graangewassen) 2.094 miljoen ton in 2017, een daling van 2 %
ten opzichte van de herziene prognoses van 2016 die
2.140 miljoen ton bedroegen. Aangezien het verbruik
ongewijzigd is gebleven en rekening houdend met de

1. Bron: International Grain Conference (IGC) 2018
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lagere startvoorraden, is de eindvoorraad met 7 miljoen
ton gedaald tot 610 miljoen ton.
De wereldproductie van graangewassen voor 2017 wordt
geraamd op 743,2 miljoen ton, iets minder dan het
recordniveau van 2016.
De vroegere voorraden en de zwakke toename van het
verbruik hebben de marktprijzen onder druk gezet : eind
december 2017 lag de wereldwijde prijsindex van tarwe
9 % lager dan in dezelfde periode van 20161.
In 2018 kan de wereldwijde tarweproductie voor het eerst
sinds 2012/13 dalen als gevolg van een vermindering van
de grondoppervlakte en de gemiddelde rendementen.
De Groep Rosier werd met deze trends geconfronteerd,
maar is er niettemin in geslaagd zijn verkoopvolumes in
Europa met 28 % te verhogen dankzij de versterking van
de commerciële samenwerking met Borealis L.A.T.
In de exportmarkt is de verkoop met 20 % gestegen
dankzij een gerichte strategie van rendabele groei in de
belangrijkste markten en toepassingen.
De verkoop van gespecialiseerde producten daalde
in Europa met 15 %, terwijl de exportmarkt met 24 %
groeide.
Ondanks de verbetering van de marktvoorwaarden in
vergelijking met 2016 hebben we onze inspanningen om
de exploitatiekosten te optimaliseren in 2017 voortgezet.
Zoals aangekondigd in het persbericht van 28 juli 2017
heeft de Raad van bestuur van Rosier de financiële
voorwaarden van deze overeenkomsten aangepast en
Borealis L.A.T GmbH ook aangeduid als exclusieve

verdeler van de Rosier-producten voor zijn binnenlandse
markt, dus voor het geheel van de Europese markten.

GECONSOLIDEERD BEHEERVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
PER 31 DECEMBER 2017

RESULTATEN
"" De omzet van 2017 stijgt tot € 195 miljoen, een
stijging met 16,7% ten opzichte van de omzet in 2016.
De volumestijging is afkomstig van al onze producten
in alle markten.
"" De toename van de volumes en, in mindere mate, de
stijging van de marges per eenheid droegen positief
bij aan de brutomarge, die met € 7,2 miljoen is
gestegen.
"" Na aftrek van de bedrijfslasten, met inbegrip van de
afschrijvingen en de waardeverminderingen, wordt het
bedrijfsresultaat afgesloten met € 0,6 miljoen winst, in
vergelijking met een verlies van € 12,7 miljoen in 2016.

"" Na financiële lasten komt het resultaat van de periode
uit op een verlies van € 0,9 miljoen dat in sterke mate
werd beïnvloed door de waardedaling van de
valutaposities (euro/dollar: 1,20 in 2017 tegenover
1,05 in 2016).
"" Als gevolg van de verlaging van de nominale aanslagvoet in België (wet van 25 december 2017), werd een
correctie van de uitgestelde belastingen van
€ 0,1 miljoen toegepast.
"" Het resultaat van de periode komt uit op een verlies
van € 0,6 miljoen (- € 2,34 per aandeel), tegenover een
verlies van € 9,1 miljoen (- € 35,56 per aandeel)
voor 2016.

Dit zijn de belangrijkste financiële gegevens van de Groep Rosier:
Resultaten (IFRS)

in duizenden EUR

2017

Bedrijfsopbrengsten

199.822

171.126

195.018

167.095

4.804

4.031

-199.268

-183.815

554

-12.689

Financieel resultaat

-863

-178

Resultaat vóór belastingen

-309

-12.867

Belastingen op het resultaat

-288

3.799

RESULTAAT VAN DE PERIODE

-597

-9.067

Waarvan: Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
BEDRIJFSRESULTAAT

in € per aandeel
Resultaat van de periode
EBIT
EBITDA
Brutodividend

2017

2016

2017/2016

16,71%

+104,37%

+93,42%

2016

2017/2016

-2,34

-35,56

+93,42%

2,17

-49,76

+104,37%

16,22

-28,53

+156,84%

0,00

0,00
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De geconsolideerde financiële situatie van de Groep Rosier kan als volgt worden samengevat:

2017

2016

33.845

33.589

5.213

5.487

1

1

Totaal van de niet-vlottende activa

39.059

39.077

Voorraden

32.429

32.820

326

552

Handelsvorderingen

26.849

25.980

Andere vorderingen

934

682

37

99

Totaal van de vlottende activa

60.575

60.133

0,74%

TOTAAL VAN DE ACTIVA

99.634

99.210

0,43%

2.748

2.748

Reserves en overgedragen resultaat

42.175

42.772

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN

44.923

45.520

Voordelen personeel

1.187

2.448

Totaal van de niet-vlottende passiva

1.187

2.448

Rentedragende leningen en ontleningen

27.942

22.374

Handelsschulden

22.401

25.417

Andere schulden

3.181

3.451

Totaal van de vlottende passiva

53.524

51.242

4,45%

Totaal van de passiva

54.711

53.690

1,90%

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE PASSIVA

99.634

99.210

0,43%

in duizenden EUR

2017/2016

ACTIVA
Netto vaste activa
Activa uitgestelde belastingen
Andere niet-vlottende activa

Belastingvorderingen

Liquide middelen en equivalenten

-0,05%

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal

-1,31%

PASSIVA
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-51,52%

GECONSOLIDEERD BEHEERVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
PER 31 DECEMBER 2017

KWALITEIT – HYGIËNE
– VEILIGHEID –
MILIEU (QHSE)

Een opleidingsherinnering werd georganiseerd voor alle
on-call managers, om hen op te leiden in crisisbeheer. Het
noodinterventieplan van Moustier wordt momenteel herzien en alle personeelsleden zullen een opleiding volgen
in de loop van het eerste kwartaal van 2018.

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.

Voor de twee sites werd een analyse gemaakt van de
tekortkomingen en hiaten in verband met de implementatie van de ISO 50001-norm (energiebeheer). Bepaalde
hiaten werden geïdentificeerd en verbeteringsacties
werden ondernomen. Deze actie maakte deel uit van een
algemene aanpak binnen de Groep Borealis.

Daarom heeft de Vennootschap zich via een verzekerings
programma ingedekt tegen de industriële risico’s die
inherent zijn aan zijn activiteit en tegen bepaalde andere
risico’s, in overeenstemming met de praktijken van de
sector.

Om aan de eisen van het Energie-efficiëntieplan (Sas van
Gent) en het Sectorakkoord (Moustier) te voldoen, werd
een studie uitgevoerd door DNV-GL, om te bepalen hoe
we onze energie-efficiëntie kunnen verbeteren. Acties
werden uitgewerkt en voorgesteld.

In de loop van 2017, en in het verlengde van de beslissingen die de vorige jaren werden genomen en van de
resultaten van de audit, werden er acties ondernomen om
de veiligheid te verbeteren: opleiding en bijscholing van
het personeel van de Groep en van de onderaannemers,
versterking van de interne communicatie, verhoogde
aanwezigheid op het terrein (observatierondes, HSEinspecties, … ), invoering van een nieuw systeem voor
het beheer van de arbeidsvergunningen en incidenten,
gericht op continue verbetering.

Onze certificeringen voor kwaliteit (ISO 9001), veiligheid
(OHSAS 18001) en milieu (ISO 14001) werden verlengd
of vervangen door een nieuwe certificering. We werken
ook aan een geïntegreerd beheersysteem voor de Groep
Rosier, op basis van een uniek “Sharepoint”-platform voor
documentatie (Rosier Management System – RMS). De
certificering van dit beheersysteem is voorzien voor 2018.

De klemtoon werd in het bijzonder gelegd op de naleving
van de vijf essentiële regels van BOREALIS: toegangs
middelen en werken op hoogte, betreden van en werken
in een besloten ruimte, hijsen van lasten, werken aan
uitrusting waarbij energie kan vrijkomen en verkeer van
voertuigen of machines, bescherming van de voetgangers.
Ondanks alle in 2017 genomen maatregelen gebeurde
er binnen de Groep een ongeval met werkonderbreking.
Wat de procesveiligheid betreft, stellen we een lichte
toename van het aantal incidenten vast. De oorzaken zijn
geïdentificeerd en hebben vooral te maken met de staat
van bepaalde apparatuur. Deze apparatuur, die aan het
einde van zijn levensduur is gekomen, zal in 2018 en 2019
worden vervangen.
In 2017 begonnen we bijna-ongevallen in verband met de
procesveiligheid op te volgen, om mensen bewuster te
maken van het belang hiervan.
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INVESTERINGEN
In 2017 bedroegen de investeringen van de Groep Rosier
€ 4,4 miljoen.
De grootste uitgaven hadden betrekking op:
"" De modernisering van het stofafzuigingssysteem van
het atelier van de oplosbare meststoffen in poedervorm;
"" De vervanging van de tandwieloverbrenging van de
droger G2 in Sas van Gent;
"" De installatie van NOx-emissiecontrolesystemen op
beide sites;
"" De renovatie van de leidingen van de ammoniaklijn in
Sas van Gent;
"" Verschillende werken voor de opwaardering van
apparatuur en infrastructuren op beide sites.
Het investeringsbudget dat vooropgesteld wordt voor
2018 is ongeveer even groot als dat van 2017 (€ 5 miljoen)
en 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.

ONDERZOEK &
ONTWIKKELING
De agronomische dienst van Rosier tracht, in nauwe samenwerking met de agronomische dienst van Borealis L.A.T en de
onderzoeksafdeling van Borealis, b
 emestingsoplossingen
(producten en diensten) aan te reiken die tegemoet komen
aan de productie-uitdagingen van zijn klanten. Het doel is
rekening te houden met het respect voor het milieu en de
eindgebruikers.
Agronomie blijft een essentiële activiteit binnen de Vennootschap. Deze activiteit bevordert een relevante commerciële
ontwikkeling die gebaseerd is op wetenschappelijke grondslagen. Ze wordt ondersteund door de communicatie bij
de verspreiding van goede bemestingspraktijken en gaat
gepaard met opleidingssessies, zowel intern als bij klanten.
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Onze producten komen ruim tegemoet aan de nutritionele
problemen van de verschillende regio’s en houden de
bodemvruchtbaarheid in stand: ASN, NPS, NPKS, gespecialiseerde producten; de toegepaste verhoudingen en
hoeveelheden worden oordeelkundig beredeneerd en zijn
gebaseerd op proefresultaten.

HUMAN RESOURCES EN
COMMUNICATIE
Gemiddeld over het jaar 2017 stelde de Groep Rosier
248,6 voltijdse equivalenten tewerk, inclusief uitzendkrachten en terbeschikkinggestelde personen (252 personen in
2016). De gemiddelde leeftijd van het personeel bedraagt
46 jaar (zoals in 2016) en de gemiddelde anciënniteit
bedraagt 15 jaar (15,5 jaar in 2016).
Op 31 december 2017 telde de Groep Rosier 241
statutaire medewerkers tegenover 249 op 31 december
2016. Dit aantal is als volgt verdeeld over de eenheden:
126 personen bij Rosier S.A. en 115 personen bij Rosier
Nederland B.V.
In 2017 werd 6.413 uur specifiek aan opleiding besteed
(6.369 uur in 2016). Zoals elk jaar hebben we ook meerdere
studenten en stagiairs ontvangen die onze onderneming
hadden uitgekozen voor een eerste kennismaking met het
beroepsleven.

GECONSOLIDEERD BEHEERVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
PER 31 DECEMBER 2017

VOORUITZICHTEN
Er heeft zich sinds de afsluiting van het boekjaar op
31 december 2017 geen enkele gebeurtenis voorgedaan
die de toestand van de Groep beduidend zou kunnen
beïnvloeden.
Rekening houdend met de huidige marktomstandigheden
heeft de Groep Rosier de volgende doelstellingen bepaald voor 2018:
"" Ons marktaandeel in Europa behouden dankzij onze
versterkte marketing- en commerciële samenwerking
met Borealis L.A.T;
"" Onze positie in bepaalde exportmarkten handhaven
en versterken;
"" De ontwikkeling van onze gespecialiseerde producten
in de doelsegmenten van de markt voortzetten.
Voor zover de wereldeconomie er niet verder op
achteruitgaat en de klimaatomstandigheden in Europa
en onze exportmarkten gunstig blijven, hoopt Rosier dat

het verbruik opnieuw toeneemt, wat in de lijn ligt van de
wereldwijde fundamentele gegevens: bevolkingsgroei
met als gevolg een toename van de voedselbehoeften,
en tegelijkertijd beperking van de bruikbare landbouwoppervlakte.

WINSTVERDELING
De nettowinst van Rosier S.A. (moedermaatschappij)
bedraagt € 1.726.000 in 2017 (- € 4.249.000 in 2016).
Rekening houdend met de overgedragen winst van
€ 21.967.000 van het vorige boekjaar, bedraagt het te
bestemmen winstsaldo € 23.694.000.
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de
nettowinst van het boekjaar 2017 over te dragen.
Indien de algemene vergadering hiermee akkoord gaat,
zal de over te dragen winst € 23.694.000 bedragen op
31 december 2017.
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CORPORATE
GOVERNANCE

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 2017 herzien; het is
beschikbaar op de bedrijfswebsite
(www.rosier.eu).

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 aandeelhouders,
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.
Op 31 december 2017 bestaat de Raad van bestuur uit
7 (zeven) leden, namelijk 3 (drie) niet-uitvoerende leden,
1 (een) uitvoerend lid en 3 (drie) onafhankelijke leden:
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"" De BVBA ANBA, vertegenwoordigd door
mevrouw Anne Marie BAEYAERT
Onafhankelijk bestuurder
Zaakvoerder
Einde mandaat: juni 2018
"" Mevrouw Hilde WAMPERS
Onafhankelijk bestuurder
Group Tax Director, Proximus
Einde mandaat: juni 2021
"" Exploration BVBA, vertegenwoordigd door
mevrouw Dina DE HAECK,
Onafhankelijk bestuurder
CEO
Einde mandaat: juni 2021
"" 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
Senior Advisor Borealis Group controlling
Einde mandaat: juni 2021
"" De heer Willy RAYMAEKERS
Voorzitter van de Raad van bestuur
Gedelegeerd Bestuurder –
Algemeen directeur van Rosier S.A.
CEO van de Groep Rosier
Einde mandaat: juni 2021
"" 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

GECONSOLIDEERD BEHEERVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
PER 31 DECEMBER 2017

1.2. Terugtreding / Benoemingen
van bestuurders
(wijzigingen voor 2017)
De heer Laurent Verhelst, onafhankelijk bestuurder, is
teruggetreden op 11 juli 2017 met onmiddellijke ingang.
Op de vergadering van 12 juli, na bespreking en in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap,
hebben de leden van de Raad beslist de vacante post
niet in te vullen.
Het mandaat van de heer Nicolas DAVID eindigde na
de algemene vergadering van 15 juni 2017. De heer
Nicolas DAVID heeft geen hernieuwing van zijn mandaat
gevraagd.
Op aanbeveling van het Benoemings- en bezoldigingscomité heeft de Raad van bestuur op 14 maart 2017 besloten
de vennootschap Exploration, vertegenwoordigd door
mevrouw Dina DE HAECK, voor te dragen als bestuurder
van de Vennootschap op de algemene vergadering van
15 juni 2017. Mevrouw Dina DE HAECK voldoet aan de
onafhankelijkheidscriteria die zijn vastgelegd in artikel
526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De Raad van bestuur bepaalt het strategische plan van de
Vennootschap en beslist over de investeringsprogramma’s. 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 2017 heeft de Raad van bestuur negen keer vergaderd:
zeven keer in de vorm van fysieke vergaderingen en twee
keer in de vorm van telefonische vergaderingen.
Naast de algemene gang van zaken kwamen tijdens de
beraadslagingen volgende punten aan de orde:
"" De afsluiting van de jaarrekening van Rosier S.A. op
31 december 2016, het jaarverslag en het voorstel tot
winstverdeling dat aan de algemene vergadering wordt
voorgesteld;
"" De afsluiting van de geconsolideerde jaarrekening op
31 december 2016, van het geconsolideerde jaarverslag en van het bezoldigingsrapport 2016;

1.3. Werking

"" Opstellen van de tekst van het persbericht over de
resultaten op 31 december 2016;

Het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur
beschrijft de werking ervan.

"" Bepaling van de agenda van de gewone algemene
vergadering van 15 juni 2017;

De Raad van bestuur vergadert minstens vier keer per
jaar en zo vaak hij dit in het belang van de Vennootschap
nodig acht.

"" Het akkoord over de overeenkomsten tussen Borealis
en Rosier, in toepassing van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen;

Artikel 17 van de statuten van de Vennootschap omschrijft zijn bevoegdheden:

"" De opvolging van de aanbevelingen van de commissaris en van de door Borealis uitgevoerde interne audit;

“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 aan de algemene
vergadering voorbehouden”.
De Raad van bestuur beslist in het bijzonder over de
benoeming en de bevoegdheden van de Gedelegeerd
Bestuurder, de afsluiting van de jaarrekening en het
jaarverslag, de bijeenroeping van de algemene vergaderingen en de voorstellen die er voor bespreking worden
voorgelegd.

"" De opvolging van het transformatieprogramma waartoe Borealis het initiatief nam;
"" Analyse van het geconsolideerde resultaat op 30 juni
2017 en het opstellen van de tekst van het overeenkomstige persbericht;
"" Onderzoek en het opstellen van het strategisch plan
2018 – 2020;
"" Zijn zelfbeoordeling.
De aanwezigheidsgraad op de vergaderingen van de
Raad van bestuur bedroeg in 2017 gemiddeld 91%.
Het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur
beschrijft het evaluatieproces.
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1.4. 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 2017 is het Comité als volgt samengesteld: de heer Benoît Taymans (voorzitter), de BVBA
ANBA, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Marie
Baeyaert en Exploration BVBA, vertegenwoordigd door
mevrouw Dina De Haeck.
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 directieleden
van de Groep Rosier.
"" Jaarlijks het bezoldigingsrapport opstellen dat ter
goedkeuring voorgelegd wordt aan de Raad van bestuur en de algemene vergadering.

de meerderheid voldoet aan de criteria inzake onafhankelijkheid.
Op 31 december 2017 bestond het Auditcomité uit de
heer Thierry Kuter (voorzitter), de BVBA ANBA, vertegenwoordigd door mevrouw Anne-Marie Baeyaert en
mevrouw Hilde Wampers. De heer Thierry Kuter heeft uit
hoofde van zijn 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 informatie
wordt opgesteld en zich ervan vergewissen dat die
volledig is.
"" De jaarrekening van de moedermaatschappij en de
geconsolideerde jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen
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 boekhoudkundige methodes en principes onderzoeken.
"" Toezien op en zich vergewissen van de implementatie
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.

Het huishoudelijk reglement van het Comité regelt zijn
organisatie en met name zijn evaluatieprocedure.

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

Het Comité heeft in 2017 op verzoek van zijn voorzitter
twee keer vergaderd. De aanwezigheidsgraad van de
leden bedroeg 100%.

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

Het huishoudelijk reglement van het Comité regelt zijn
organisatie en met name zijn evaluatieprocedure. Het
werd in oktober 2017 herzien en er werden geen aanpassingen aangebracht.
b) Het Auditcomité
Het Auditcomité bestaat uit minstens drie leden van wie
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"" Bepalen wanneer de commissaris kan ingezet worden
voor andere werkzaamheden dan de controle van de
rekeningen en waken over de juiste toepassing van die
regels.
In 2017 heeft het Comité zeven keer vergaderd, waarvan zes keer in de vorm van fysieke vergaderingen en
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éénmaal telefonisch. De aanwezigheidsgraad op de
vergaderingen bedroeg 96%.

Conclusie van het Comité van de onafhankelijke
bestuurders:

Het huishoudelijk reglement van het Comité regelt zijn
organisatie en met name zijn evaluatieprocedure.

“Het Comité van de onafhankelijke bestuurders, dat
met eenparigheid van stemmen beslist, is van oordeel
dat niets erop wijst dat de beslissing om de ontwerpen
te ondertekenen of de overeenkomstige diensten van
die aard zijn dat ze de vennootschap een kennelijk
onrechtmatig nadeel berokkenen in het licht van het
beleid dat de Vennootschap voert of dat zij de Vennootschap benadelen.

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 Vennootschappen, dat betrekking heeft op elke beslissing of elke
verrichting tussen een beursgenoteerde vennootschap en
een verbonden vennootschap.
In dit kader heeft het Comité – dat wordt bijgestaan

Dit advies is bestemd voor de Raad van bestuur van
de Vennootschap.

door een of meer onafhankelijke experts – voornamelijk

Opgemaakt te Mechelen op 14 maart 2017. “

de volgende opdrachten:

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van
14 maart 2017:

"" 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 verrichting 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
Op 31 december 2017 bestaat het Comité uit de drie
onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap: de
BVBA ANBA, vertegenwoordigd door mevrouw Anne
Marie Baeyaert, mevrouw Hilde Wampers en Exploration
BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Dina De Haeck.
In 2017 heeft het Comité vier keer vergaderd, waarvan
drie keer in de vorm van fysieke vergaderingen en
éénmaal telefonisch. De aanwezigheidsgraad op de
vergaderingen bedroeg 93%.
"" Vergadering van 14 maart 2017:
Advies te geven aan de Raad van bestuur betreffende de ontwerpen van overeenkomsten tussen twee
vennootschappen van de Groep Borealis en Rosier
betreffende de voortzetting gedurende twaalf maanden
van diensten te leveren aan Rosier door de heren Mark
SCHULZ en Hans THYS, en een gelijkaardig ontwerp betreffende de detachering van de heer Ward MAES voor
een periode van 24 maanden. Elk van deze personen is
loontrekkende van een van de vennootschappen van de
Groep Borealis.

“De Raad neemt er akte van dat de procedure vastgesteld door art. 524 van het Wetboek van Vennootschappen werd nageleefd. In overeenstemming met
het positieve advies van het COB beslist de Raad de
drie bovenvermelde dienstenovereenkomsten goed
te keuren. “
Conclusie van het verslag van de Commissaris, PwC:
“Tot besluit verklaren wij dat onze controle geen
enkel element aan het licht gebracht heeft dat
een noemenswaardige invloed kan hebben op de
waarheidsgetrouwheid van de gegevens vermeld in
de adviezen van het Comité van de onafhankelijke
bestuurders van 14 maart 2017, 14 juni 2017 en 11 juli
2017, evenals in de verslagen van de Raad van bestuur
van 14  maart  2017, 14 juni 2017 en 12 juli 2017. “
"" Vergadering van 14 juni 2017:
Advies te geven aan de Raad van bestuur betreffende
hernieuwing van een financieringsovereenkomst tussen
BOREALIS en ROSIER die op 30 juni 2017 verstrijkt.
Het contract is een kredietaanbod van 9 juni 2017
door Borealis Funding company ltd, Isle of Man,
Verenigd Koninkrijk aan Rosier S.A. voor een bedrag
van € 25 miljoen, geldig vanaf 30 juni 2017 met een
interestvoet berekend op basis van 6 maand EURIBOR
+ 80,6bp (zesmaandelijks aangepast en nooit lager
dan 0) en betaalbaar na het vervallen van de termijn,
hernieuwbaar mits akkoord tussen de partijen. Dit
contract zou vervallen op 31 december 2018.

17

GECONSOLIDEERD BEHEERVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
PER 31 DECEMBER 2017

Conclusie van het Comité van de onafhankelijke
bestuurders:
“Het Comité van de onafhankelijke bestuurders, dat
met eenparigheid van stemmen beslist, is van oordeel
dat niets erop wijst dat de beslissing om het ontwerp
te ondertekenen of de overeenkomstige verrichtingen
van die aard zijn dat ze de vennootschap een kennelijk
onrechtmatig nadeel berokkenen in het licht van het
beleid dat de Vennootschap voert of dat zij de Vennootschap benadelen.
Dit advies is bestemd voor de Raad van bestuur van
de Vennootschap.
Opgemaakt te Moustier op 14 juni 2017. “

"" de aanpassing van het Agency Agreement;
"" de overeenkomst “Transfer of a Customer Database”;
"" de overeenkomst van een productieverantwoordelijke
in Sas Van Gent (gedetacheerde van Borealis);
"" Het bijvoegsel bij de overeenkomst “Service
Agreement (SLA) “
Conclusie van het Comité van de onafhankelijke
bestuurders:
“Het Comité van de onafhankelijke bestuurders, dat
met eenparigheid van stemmen beslist, is van oordeel
dat niets erop wijst dat de beslissing om de ontwerpen
te ondertekenen of de overeenkomstige diensten van

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur
van 14 juni 2017 :
“De Raad van bestuur stelt vast dat de procedure
vastgesteld door art. 524 van het Wetboek van
Vennootschappen werd nageleefd en beslist dit
aanbod te aanvaarden. Hij mandateert de heer Willy
RAYMAEKERS om de overeenkomst te ondertekenen. “

die aard zijn dat ze de vennootschap een kennelijk

Conclusie van het verslag van de Commissaris, PwC:

onafhankelijke bestuurders op de telefonische verga-

“Tot besluit verklaren wij dat onze controle geen enkel
element aan het licht gebracht heeft dat een noemenswaardige invloed kan hebben op de waarheidsgetrouwheid van de gegevens vermeld in de adviezen
van het Comité van de onafhankelijke bestuurders van
14 maart 2017, 14 juni 2017 en 11 juli 2017, evenals
in de verslagen van de Raad van bestuur van 14 maart
2017, 14 juni 2017 en 12 juli 2017. “

dering van 11 juli 2017. “

"" Vergadering van 11 juli 2017:
Advies te geven door het Comité aan de Raad van bestuur
betreffende:

onrechtmatig nadeel berokkenen in het licht van het
beleid dat de Vennootschap voert of dat zij de Vennootschap benadelen.
Dit advies is bestemd voor de Raad van bestuur van
de Vennootschap. Het werd goedgekeurd door drie

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur
van 12 juli 2017:
“De Raad neemt er akte van dat de procedure vastgesteld door art. 524 van het Wetboek van Vennootschappen werd nageleefd. In overeenstemming met
het positieve advies van het COB beslist de Raad de
clausules van de bovenvermelde documenten goed te
keuren en mandateert hij de heer Willy RAYMAEKERS
om ze af te ronden. “

"" de uitbreiding tot heel Europa van het grondgebied
waarin Borealis L.A.T exclusief verdeler van de
Rosier-producten zou worden. Deze uitbreiding leidt
tot de overdracht van het cliënteel van Rosier aan
L.A.T. Deze twee punten zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden;

Conclusie van het verslag van de Commissaris, PwC:

"" een nieuwe definitie van het delen van de marge voor
de NPK en ASN/PK;

van het Comité van de onafhankelijke bestuurders van

"" en een herdefinitie van de clausule “take or pay”
(artikel 6 van het Distributorship Agreement);

in de verslagen van de Raad van bestuur van 14 maart

18

JAARVERSLAG Samenvatting 2017

“Tot besluit verklaren wij dat onze controle geen enkel
element aan het licht gebracht heeft dat een noemenswaardige invloed kan hebben op de waarheidsgetrouwheid van de gegevens vermeld in de adviezen
14 maart 2017, 14 juni 2017 en 11 juli 2017, evenals
2017, 14 juni 2017 en 12 juli 2017. “

GECONSOLIDEERD BEHEERVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
PER 31 DECEMBER 2017

2. BELEID INZAKE DE BESTEMMING VAN
HET RESULTAAT
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 onafhankelijke bestuurders, dat bijgestaan werd door onafhankelijke experts, heeft een advies
uitgebracht over de verrichtingen vanaf 28 juni 2013
(datum waarop Borealis A.G. de controle over Rosier S.A.
heeft verworven) 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 2017 bekrachtigd werden door de Raad
van bestuur, hebben betrekking op:

"" de financiering van de Vennootschap door de Groep
Borealis;
"" De herzieningen van de commerciële distributieovereenkomsten in Europa tussen Rosier en Borealis L.AT;
"" De verkoop van het Europees cliënteel dat niet werd
overgedragen in 2015;
"" De aanpassingen aan de agentschapsovereenkomsten
tussen Rosier en Borealis L.A.T;
"" De herziening van de dienstverleningsovereenkomsten
van Rosier aan Borealis L.A.T;
"" Verlenging van de dienstenovereenkomsten van
loontrekkenden van Borealis.
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.

4. STRUCTUUR VAN HET
AANDEELHOUDERSCHAP
Op 31 december 2017 hadden de volgende aandeelhouders meer dan 2% van het kapitaal in handen:

77,47%
Keep Discovering

(197.550 aandelen)

19,78%

WISSELENDE
AANDEELHOUDERS

2,75%
De Heer
Michel Limelette

(50.432 aandelen)
(7.018 aandelen)
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5. VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN
DE SYSTEMEN VOOR INTERNE
CONTROLE EN RISICOBEHEER
De Raad van bestuur en het Management zijn van mening
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 en het Comité van de onafhankelijke
bestuurders.
Deze Comités baseren zich hiervoor op de informatie die
verstrekt wordt door het Management, de interne audit
en de externe auditor.
In augustus 2017 werd een interne audit van het intern
controlesysteem verricht door de Groep Borealis. Het
Management, het Auditcomité en de Commissaris
hebben de conclusies en aanbevelingen van deze audit
grondig bestudeerd.
Het Management heeft een verbeterd intern controlesysteem gedefinieerd dat in de loop van 2018 zal worden
geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de doelstellingen inzake de betrouwbaarheid van de financiële
informatie, de naleving van de wet- en regelgevingen en
de invoering van de interne controleprocessen worden
bereikt (punten 5.1 en 5.3 hieronder uiteengezet).
Rosier past het model van de drie verdedigingslinies toe
om zijn doelstellingen te bereiken:
Eerste verdedigingslinie
De operationele directie, die verantwoordelijk is voor de
handhaving van efficiënte interne controles en de dagelijkse uitvoering van de risicocontroleprocedures.
Tweede verdedigingslinie
De functie in verband met het beheer van risico’s onder
leiding van de CEO zorgt ervoor dat de eerste verdedigingslinie haar opdracht op doeltreffende wijze vervult
(punt 5.2 hieronder uiteengezet).

Derde verdedigingslinie
De externe audit van Borealis, die de geconsolideerde
jaarrekening certificeert en aanbevelingen geeft inzake
het risicobeheer en de interne controle.
Daarbij komt het toezicht van het Auditcomité dat belast
is met de opvolging van de doeltreffendheid van de
systemen voor interne controle en risicobeheer.
Het Auditcomité brengt verslag uit aan de Raad van
bestuur over zijn vaststellingen.
De door Rosier goedgekeurde richtlijn inzake interne
controle en risicobeheer bevat de hieronder uiteengezette elementen.

5.1. Interne controleomgeving
Het Management werkt verder aan de verbetering van het
geformaliseerde interne controlesysteem dat bijdraagt
aan de beheersing 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 het
voltallige personeel van de Groep Rosier gedeeld door
de aanhoudende verspreiding van het ethisch beleid van
Borealis en van permanente “e-learning”-opleidingen.
Deze ethische waarden en de naleving ervan zijn de
hoekstenen van het interne controlesysteem.
De bevoegdheden die toegekend worden aan de
Gedelegeerd Bestuurder zijn opgenomen in een beleid
inzake bevoegdheidsdelegaties (Authority Schedule) met
inachtneming van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. Dit document werd in 2017 bijgewerkt.
Het Auditcomité heeft een huishoudelijk reglement
opgesteld dat werd goedgekeurd door de Raad van
bestuur. De werking van het Comité en zijn reglement
worden jaarlijks geëvalueerd. Het reglement werd na
evaluatie niet aangepast in 2017.
Alle operationele functies worden samen met de vaardigheden die nodig zijn voor een goede uitvoering
ervan beschreven. Het personeel heeft toegang tot deze
informatie. Een jaarlijkse evaluatie laat toe na te gaan in
hoeverre deze relevant is.
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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 minimum te beperken,
en waarde te creëren voor de aandeelhouders.
Het risicobeheerbeleid werd in 2017 geactualiseerd
onder leiding van de CEO.
Deze cartografie van risico’s zorgt ervoor dat de
Vennootschap regelmatig passende acties identificeert,
beoordeelt, monitort en implementeert om de impact
van deze risico’s te minimaliseren.
Alle risico’s zullen periodiek herzien en beoordeeld
worden.

"" Informaticarisico’s: gebeurtenissen die een impact
hebben op de informatie en de technologie die
gebruikt wordt om de informatie te verwerken, op te
slaan en over te dragen (beschikbaarheid, integriteit
en vertrouwelijkheid van de gegevens).
De voornaamste tijdens dit boekjaar geïdentificeerde
risico’s worden hieronder opgesomd:
"" Risico’s dat de verkopen van meststoffen niet de
vastgestelde doelstellingen bereiken (korrel-, vloeibare
en poedervormige meststoffen);
"" Risico’s dat er een tekort is aan strategische
grondstoffen;
"" Risico’s in verband met de productietools
(technische problemen);
"" Risico’s in verband met de kwaliteit van de producten;

Het aldus gecreëerde risicoregister omvat drie niveaus:

"" Risico’s in verband met het ontsnappen van gevaarlijke
producten en de ontbinding van producten;

"" Strategische risico’s: risico’s die een impact kunnen
hebben op de strategie en de reputatie van de
onderneming.

"" Risico’s in verband met wetswijzigingen
(milieuvoorschriften, transport, gevaarlijke producten ...);

"" Tactische risico’s: risico’s vastgesteld in het kader
van de eisen of conformiteit. Deze risico’s hebben
voornamelijk betrekking op de processen of op de
zwakheden van de controles.
"" Operationele risico’s: risico’s die een impact kunnen
hebben op de doeltreffendheid van de dagelijkse
verrichtingen van de onderneming. Operationele
risico’s hebben over het algemeen betrekking op
gebeurtenissen op korte termijn die een impact
hebben op gebieden zoals financiën, de productie,
het beheer van projecten, het informaticasysteem.
De operationele risico’s werden onderverdeeld in
4 categorieën:
"" Financiële risico’s: wisselkoers-, rente-, liquiditeits-,
krediet- en verzekeringsrisico’s en risico’s met betrekking tot grondstofprijzen.
"" Preventie van productierisico’s: proactief beheer van
de preventie van de risico’s op het vlak van productie, hygiëne, veiligheid en milieu, beschikbaarheid
en kwaliteit van de installaties.
"" Beheer van projecten: gebeurtenissen die een
impact hebben op de draagwijdte, de planning en
het budget van een project.
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"" Risico’s in verband met het niet voldoen aan de regelgevingen op financiële en juridische gebieden (fiscale
audits, audit van de FSMA, rechtsvervolgingen, enz.);
"" Organisatorische risico’s (in verband met de competenties en de kennis van het personeel);
"" Informaticarisico’s.
Er werden actieplannen vastgesteld om de impact van
de risico’s tot het minimum te beperken. Deze plannen
worden regelmatig opgevolgd in het Directiecomité.

GECONSOLIDEERD BEHEERVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
PER 31 DECEMBER 2017

5.3. Controleactiviteiten

5.4. Informatie en communicatie

Er worden periodiek controleactiviteiten gerealiseerd. Er
wordt aan een actieplan gewerkt om de documentatie
van deze controleactiviteiten opnieuw te formaliseren.

De Vennootschap leeft de wettelijke bepalingen na inzake
communicatie van financiële informatie, meer bepaald
via zijn website www.rosier.eu.

Het
Management
analyseert
de
verschillende
beheersindicatoren tijdens maandelijkse vergaderingen.

Er worden communicatietools aan het personeel ter
beschikking gesteld. De informatie wordt verspreid via
het intranet van de Groep Borealis, van de Groep Rosier
en, voortdurend, op de schermen die beschikbaar zijn op
de verschillende sites van de Groep.

Het maandelijkse activiteitenverslag wordt aan het
Management en aan de leden van de Raad van bestuur
bezorgd.
Tijdens iedere Raad van bestuur brengt de CEO verslag
uit over de situatie van de Vennootschap (Hygiëne,
Veiligheid, Milieu en bedrijfsvoering).

Het informatiesysteem wordt regelmatig bijgewerkt
om te voldoen aan de vereisten van betrouwbaarheid,
beschikbaarheid en relevantie van de informatie.

23

GECONSOLIDEERD BEHEERVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
PER 31 DECEMBER 2017

24

JAARVERSLAG Samenvatting 2017

GECONSOLIDEERD BEHEERVERSLAG
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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
zitpenningen 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 onafhankelijke bestuurders.

In 2017 en 2016 werden de volgende zitpenningen aan de onafhankelijke bestuurders betaald:

in €

2017

BVBA ANBA, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Marie BAEYAERT

25.200 €

13.500 €

Mevrouw Hilde WAMPERS

23.400 €

2.400 €

Exploration BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Dina DE HAECK

10.200 €

-

De heer Nicolas DAVID

12.300 €

18.900 €

7.200 €

16.200 €

78.300 €

51.000 €

De heer Laurent VERHELST
TOTAAL

2016

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

6.3. Vergoeding van de leden van het
Directiecomité

Vanaf 12 november 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.

In 2017 werd het Directiecomité van de Groep Rosier
uitgebreid van zes leden in 2016 tot negen leden. De
drie leden die werden toegevoegd waren al opgenomen
in het organigram in 2016.
Vier leden zijn in loondienst van Rosier S.A., drie leden
zijn in loondienst van Rosier Nederland B.V. en twee
leden zijn in loondienst van de Groep Borealis en
gedetacheerd bij Rosier.
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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 gekoppeld
aan de realisatie van collectieve (financiële resultaten van
de Groep, veiligheid) en individuele jaardoelstellingen.
Voor de vier leden die in loondienst zijn van Rosier S.A.,
wordt het variabele deel voor de helft uitbetaald in maart
van het daaropvolgende jaar en voor de helft overgemaakt naar een specifiek verzekeringscontract.

In duizenden EUR

Vergoeding
Aantal
Vergoeding
Aantal
2017
personen
2016
personen

UITVOERENDE BESTUURDER - CEO
Contract voor het verstrekken van diensten - Borealis

288

1

243

1

LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ
Loondienst van de Groep Rosier:
- Vast deel
- Variabel deel
- Andere voordelen
Contract voor het verstrekken van diensten - Borealis

Moustier, 27 maart 2018,
De Raad van bestuur
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7

4

744

461

75

31

219

103

466

2

466

2

AANDEEL & KERNCIJFERS
PER 31 DECEMBER 2017

Wat dit betekent:
- We vertrouwen en betrekken elkaar en communiceren open, respectvol en tijdig.
- We werken samen, steunen en helpen elkaar ontwikkelen in het belang van Borealis.
- We bouwen voort op diversiteit om beter te presteren als “Eén bedijf”.
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AANDEELHOUDERS

77,47%

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.

Keep Discovering

(197.550 aandelen)

De aandeelhouders die op 31 december 2017 meer dan
2% van het kapitaal in handen hadden, worden hierna
weergegeven :

19,78%

2,75%

WISSELENDE
AANDEELHOUDERS

De Heer
Michel Limelette

(50.432 aandelen)

(7.018 aandelen)

AANDEEL EN AANDEELHOUDERS
Datum van de beursintroductie: 15 december 1986. ISIN-code : BE0003575835
Koersverloop van het aandeel Rosier in € - van 01/01/2007 tot 31/12/2017
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2014

Rosier

2015

2016

BEL20-Index

2017

0
2018

Aantal transacties van het aandeel Rosier

Koers van Rosier (in €) - Bel 20-Index gezet op 148,30 op 02/01/2007

600
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Kerncijfers
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Omzet (in M €)

EBITDA & periodresultaat (in M €)
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Evolutie van het bruto dividend
10,0 €
9,0 €

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0 €
7,0 €

6,0

6,0 €
5,0 €
4,0 €
3,0 €
2,0 €

-

-

-

-

-

2013

2014

2015

2016

2017

1,0 €
0,0 €
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bruto dividend/perioderesultaat in % (*)
100%

85%

80%
60%
34%

40%
20%

31%

16%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2013

2014

2015

2016

2017

-20%
-24%

-40%
2008

2009

2010

2011

2012

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

Algemene Vergadering
in 2018

21 juni
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Halfjaarresultaten

2018
27 juli

Algemene Vergadering
in 2019

20 juni

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
PER 31 DECEMBER 2017

Wat dit betekent:
- We winnen door uitmuntendheid en overtreffen de verwachtingen.
- We nemen gezamenlijke beslissingen en voeren die ook uit.
- We geven feedback en maken van “Connect-Learn-Implement” en
“Continuous Improvement” een natuurlijke manier van werken.
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE
GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE
RESULTATEN
PER 31 DECEMBER 2017

In duizenden EUR

2017

Bedrijfsopbrengsten

199.822

171.126

Omzet

195.018

167.095

4.804

4.031

Bedrijfskosten

- 199.268

- 183.815

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

- 154.596

- 137.549

Diensten en diverse goederen

- 23.255

- 19.859

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

- 17.146

- 19.795

- 3.581

- 5.564

-

150

- 690

- 1.198

554

- 12.689

4

121

Financiële kosten

- 868

- 299

Resultaat vóór belastingen

- 309

- 12.867

Belastingen op het resultaat

- 288

3.799

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

- 597

- 9.067

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

-

- 269

Actuariële winst / (verlies) op pensioenstelsels met
bepaalde prestaties

-

- 408

Belastingen op niet-gerealiseerde resultaat

-

139

- 597

- 9.337

- 597

- 9.067

- 597

- 9.337

- 2,34

- 35,56

Andere bedrijfsopbrengsten

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Voorzieningen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten

GEREALISEERDE EN NIET GEREALISEERDE
RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR

2016

Resultaat van het boekjaar toe te rekenen aan:
Aandeelhouders
Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan:
Aandeelhouders
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR PER AANDEEL
Gewone en verwaterde resultaat per aandeel (in Eur)
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GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2017

In duizenden EUR

2017

2016

ACTIVA
305

353

33.540

33.237

5.213

5.487

1

1

Totaal der vaste activa

39.059

39.077

Voorraden

32.429

32.820

326

552

Handelsvorderingen

26.849

25.980

Overige vorderingen

934

682

37

99

Totaal der vlottende activa

60.575

60.133

TOTAAL DER ACTIVA

99.634

99.210

2.748

2.748

Reserves en overgedragen winst

42.175

42.772

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

44.923

45.520

Personeel voordeel

1.187

2.448

Totaal niet-vlottende passiva

1.187

2.448

Financiële schulden op ten hoogste één jaar

27.942

22.374

Handelsschulden

22.401

25.417

Overige schulden

3.181

3.451

Totaal der vlottende passiva

53.524

51.242

Totaal der passiva

54.711

53.690

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE PASSIVA

99.634

99.210

Immateriële activa
Materiële vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Andere niet-vlottende activa

Vorderingen lopende belastingen

Geldmiddelen en kasequivalenten

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal en uitgiftepremies

PASSIVA
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN
DE WIJZIGINGEN VAN EIGEN VERMOGEN
PER 31 DECEMBER 2017

In duizenden EUR

KAPITAAL

UITGIFTEPREMIES

RESERVES

PER 31 DECEMBER 2015

2.550

198

11.356

Resultaat van het boekjaar
Niet-gerealiseerd resultaat, na belasting
Transacties met Aandeelhouders Dividenden
PER 31 DECEMBER 2016

2.550

198

11.356

Resultaat van het boekjaar

OVERGEDRAGEN
WINST

TOTAAL

40.753

54.857

-9.067

-9.067

-269

-269

-

-

31.416

45.520

-597

-597

Niet-gerealiseerd resultaat, na belasting

-

Transacties met Aandeelhouders Dividenden

-

PER 31 DECEMBER 2017

2.550

198

11.356

30.819

44.923

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 S.A., route de Grandmetz 11a, B-7911 Moustier Tel. +32 69 87 15 30 - Fax +32 69 87 17 09.
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GECONSOLIDEERD
KASSTROOMOVERZICHT
PER 31 DECEMBER 2017

In duizenden EUR

2017

2016

-597

-9.067

4.122

4.531

12

38

-332

414

-

-4

-14

-60

-

-

Belastingen op het resultaat

288

-3.799

Betaalde rente

217

255

-1.261

79

-

-

722

23.579

Afname / (toename) in handelsvorderingen

-870

1.372

Afname / (toename) in overige schuldvorderingen

-252

1.846

-3.016

-4.046

-

-150

Toename / (afname) in overige schulden

-273

-1.523

Betaalde rente

-217

-255

213

-406

-1.256

12.804

-

-

-7

-

-4.384

-5.072

14

60

-4.377

-5.012

3

-46

151.448

101.379*

-145.880

-109.132*

5.571

-7.799

-62

-7

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar

99

106

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR
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RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
AANPASSINGEN :
Afschrijvingen
Waardeverminderingen op materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden
Waardeverminderingen op handelsvorderingen
Winst (verlies) op de afboeking van materiële vaste activa
Ontvangen rente

Toename / (afname) in personeel voordeel
BEHOEFTE AAN VLOTTEND BEDRIJFSKAPITAAL:
Afname / (toename) in overige langlopende schuldvorderingen
Afname / (toename) in voorraden

Toename / (afname) in handelsschulden
Toename / (afname) in voorzieningen

Betaalde belastingen op het resultaat
Kasstromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten
Ontvangen rente
Betalingen om immateriële vaste activa te verwerven
Betalingen om materiële vaste activa te verwerven
Ontvangsten uit de overdracht van materiële vaste activa
Kasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten
Betaalde dividenden
Toename kortlopende leningen
Afname kortlopende leningen
Kasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten
TOTALE WIJZIGING IN DE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

* Herwerkte gegevens om de verandering van de voorstelling van toename en afname kortlopende leningen te
weerspiegelen

35

36

JAARVERSLAG Samenvatting 2017

VERKORTE JAARREKENING
VAN ROSIER S.A.
PER 31 DECEMBER 2017

Wat dit betekent
- We zijn alert, snel en flexibel en zoeken naar slimme en eenvoudige oplossingen.
- We moedigen beslissingen aan op alle niveaus van onze organisatie om eigenaarschap te
versterken en zaken sneller te realiseren.
- We verwelkomen verandering en gebruiken die om onze toekomst vorm te geven.
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VERKORTE JAARREKENING
VAN ROSIER S.A.
PER 31 DECEMBER 2017
Hierna vindt U de financiële jaarrekening van Rosier S.A. 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 S.A.
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 S.A., 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.

2017

2016

Netto vaste activa

19.845

20.175

Voorraden

14.948

18.038

Handelsvorderingen en overig

44.719

37.967

20

74

79.532

76.254

* Kapitaal

2.550

2.550

* Reserves

33.521

37.770

121

148

1.726

-4.249

37.918

36.219

258

1.108

Financiële schulden

27.942

22.418

Handelsschulden en overige

13.414

16.509

TOTAAL DER PASSIVA

79.532

76.254

in duizenden EUR

2017

2016

Bedrijfsopbrengsten

100.947

70.720

waarvan: Omzet

98.332

72.469

-98.824

-74.976

2.124

-4.255

-384

-1

1.740

-4.256

-14

8

1.726

-4.249

in duizenden EUR
ACTIVA

Liquide middelen
TOTAAL DER ACTIVA
PASSIVA

* Subsidies
* Resultaat van het boekjaar
EIGEN VERMOGEN
Voorzieningen

Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat vóór belastingen
Belastingen op het resultaat
NETTORESULTAAT NA BELASTINGEN
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
ALGEMENE INFORMATIE
CONSOLIDÉS
PER 31 DECEMBER 2017

ROSIER SA

ROSIER FRANCE SASU

Route de Grandmetz 11a
B - 7911 MOUSTIER (Hainaut)
: + 32 69 87 15 30
Fax : + 32 69 87 17 09

ZAC – Rue des Genévriers 142
F - 62 000 ARRAS
: + 32 69 87 15 30
Fax : + 32 69 87 17 09

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

info@rosier.eu • www.rosier.eu
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