1

30

j

n beme
e
r
a
s

tin

g

10

jaarv e r s l ag

20Samenvatting

130 jaren

Inhoud
Verklaring van het management .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Bestuur en toezicht
per 31 december 2010 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4

Mededeling van de Voorzitter.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Aandeel & kerncijfers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Geconsolideerde jaarrekening
per 31 december 2010 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

31

Verkorte jaarrekening van Rosier SA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

J a a r v e r s l ag 201 0

Geconsolideerd beheersverslag.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
van de Groep Rosier

3
Algemene informatie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Verklaring
van het management
Ik ondergetekende, Daniel Richir, 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;
het jaarverslag over de geconsolideerde
b) 
jaarrekeningen 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.
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Daniel Richir

Bestuur en toezicht
per 31 December 2010
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Raad van bestuur

Francis Raatz, Voorzitter van de Raad van bestuur
Daniel Richir, afgevaardigd Bestuurder
Françoise Leroy, Bestuurder
Michel-Armand Bonnet, Bestuurder
Nicolas David, Bestuurder
Robert-J.F. Semoulin, Bestuurder
Eric Vardon, Bestuurder
Laurent Verhelst, Bestuurder			

Erevoorzitters
Robert Semoulin
James Maudet
Jean-Louis Besson
Daniel Grasset

Commissaris
KPMG - Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door Benoit Van Roost

Mededeling van
de Voorzitter
Na een jaar 2009, dat werd gekenmerkt door een ongekende crisis, heeft de meststoffensector een
duidelijk herstel gekend in 2010.
Dit heeft zich in het begin van het jaar geconcretiseerd door een zeer sterke heropleving van de vraag
als gevolg van de ontoereikende voorraden bij de verdelers om te voldoen aan de behoeften voor
lentebemesting.
Vervolgens heeft de heropleving van de economische groei op wereldniveau in combinatie met de
slechte graanoogsten in sommige grote productielanden de graanprijzen doen stijgen, met een sterke
vraag naar meststoffen tot gevolg.
Deze gunstige context heeft een positieve invloed gehad op onze activiteiten en onze resultaten:
• De verkochte volumes zijn in 2010 met 127% gestegen ten opzichte van die in 2009 en ze
hebben een omzet gegenereerd van € 223,4 miljoen, tegenover € 113,7 miljoen in 2009.
•
Het bedrijfsresultaat, rekening houdende met een overname van het waardeverlies voor
commerciële risico’s, komt winstgevend uit op € 9,4 miljoen; in 2009 was het bedrijfsresultaat
verlieslatend voor hetzelfde bedrag.
• De winst voor de periode 2010 beloopt € 6,0 miljoen, tegenover een verlies van € 6,5 miljoen
voor 2009.

• De sterke vraag en het huidige niveau van ons orderboek zouden ons voor de eerste maanden
van het jaar een stevige activiteit moeten garanderen.
• Vervolgens zouden we door de voortzetting van de economische groei op wereldniveau en
de hoge koersen van de landbouwproducten van een stijgende vraag op wereldniveau naar
meststoffen moeten genieten.
Bijgevolg wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om over te gaan tot de uitkering van een
brutodividend van € 8 per aandeel (€ 6 netto), wat 33% hoger is dan dat voor het boekjaar 2009. Het
voorgestelde dividend komt overeen met 34% van het resultaat van 2010.

Francis Raatz
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Wij zien het jaar 2011 met gematigd vertrouwen tegemoet:
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Geconsolideerd
Beheersverslag van de
Groep rosier

GECONSOLIDEERD
BEHEERSVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
Consolidatiekring
De Groep Rosier bestaat uit :
• Rosier SA (België) - moederbedrijf
• Rosier Nederland B.V. (Nederland) - 100% dochteronderneming
• Rosier France S.A.S.U. (Frankrijk) - 100% dochteronderneming
De deelneming van Rosier in de vennootschap Northern Shipping Bulk Blending wordt geconsolideerd
door evenredige consolidatie.

Algemene context & activiteit
Na een zware crisis heeft de meststoffensector zich in 2010 hersteld; de activiteiten van de Groep Rosier
sluiten aan bij deze trend.
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Na een rampzalig 2009 heeft er zich vanaf de eerste dagen van 2010 een duidelijke ommekeer voorgedaan, met een vraag die zijn vroeger tempo had teruggevonden. De heropleving van de vraag - voornamelijk op de Europese markt - vond echter hoofdzakelijk haar oorsprong in een inhaalbeweging ten
gevolge van het zeer lage aantal leveringen in het 4de kwartaal van 2009 in het vooruitzicht van de
lentebemesting van 2010.
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Hoewel over het hele landbouwseizoen 2009-2010 het wereldverbruik van meststoffen met bijna 5% is
toegenomen ten opzichte van het vorige seizoen, blijft het nog onder de historische hoeveelheden. In
Frankrijk – de belangrijkste markt van Rosier – is het geleverde volume van meststoffen met 3% gestegen ten opzichte van het vorige seizoen; het volume blijft echter meer dan 20% lager liggen dan dat van
het seizoen 2007-2008. Op deze Franse markt zijn de schommelingen nog groter voor de NPK-meststoffen, de hoofdactiviteit van Rosier: de leveringen van het seizoen 2009-2010 lagen 12% boven die van het
vorige seizoen, maar blijven 47% onder die van het seizoen 2007-2008.
De tweede helft van het jaar is in een structureel gunstigere context verlopen: de heropleving van de
economische groei op wereldniveau heeft zich doorgezet, met een versterking van het verbruik van
voedingswaren tot gevolg. Dit feit, nog versterkt door de slechte oogsten in sommige grote productielanden, heeft geleid tot een sterke
stijging van de koersen van de landbouwproducten, waarbij de internationale koersen van tarwe eind 2010
hun hoogste niveau in twee jaar bereikten. Deze elementen hebben de
vraag naar meststoffen gestimuleerd,
met achtereenvolgende stijgingen van
de prijs van de belangrijkste meststoffen tot gevolg. Deze algemene trend
heeft een weerslag gehad op de Europese markt; uit vrees voor nieuwe
prijsstijgingen plaatsten de verdelers
vanaf september hun bestellingen
voor de vooropslag van meststoffen
te gebruiken voor de lente van 2011.

GECONSOLIDEERD
BEHEERSVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
Ondanks de onzekerheden die soms op de markt hebben geheerst en de volatiliteit van de prijzen was
de context van 2010 globaal gunstig voor de meststofindustrie en voor Rosier :
•O
 nze verkoopvolumes zijn met 127% gestegen tegenover die van 2009; ze blijven echter
7% onder het gemiddelde van 2007 en 2008.
•H
 oewel we soms moeilijkheden hebben ondervonden in onze grondstoffenbevoorrading
was de activiteit van onze granulatieateliers bevredigend.
•O
 nze verkoop van specialiteitmeststoffen heeft weer de volumes bereikt van vóór de crisis.

Resultaten

Net als in het verleden vertegenwoordigde de
Europese markt het belangrijkste aandeel van de
verkoop: 62% van de omzet tegenover 38% voor
de export buiten Europa. Gezien de relatief slechtere afname op de Europese markt in 2009 waren
deze percentages vorig jaar respectievelijk 56% en
44%.
Hoewel de eenheidsmarges niet de niveaus van
2009 bereikt hebben, zorgde de sterke toename
van de volumes voor een duidelijk stijgende totale
brutomarge.
Na aftrek van de bedrijfskosten, met inbegrip van de
afschrijvingen voor € 3,2 miljoen, komt het bedrijfsresultaat van 2010 winstgevend uit op € 9,4 miljoen,
tegenover een verlies van € 9,4 miljoen voor 2009.
Het resultaat van 2010 omvat een overname van het waardeverlies voor commerciële risico’s op de
export buiten Europa voor een bedrag van € 1,9 miljoen; dit waardeverlies werd voor € 2,2 miljoen
geboekt in 2009.
Het financieel resultaat van 2010 bedraagt € -0,9 miljoen, tegenover € -0,2 miljoen in 2009. Het verschil
tussen de twee jaren is hoofdzakelijk te wijten aan de evolutie van de wisselkoersen.
Het resultaat voor belastingen is winstgevend met € 8,5 miljoen, te vergelijken met een verlies van
€ 9,6 miljoen voor 2009.
Na aftrek van de belastingen op het resultaat komt het resultaat van de periode winstgevend uit op
€ 6,0 miljoen, tegenover een verlies van € 6,5 miljoen in 2009.
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In 2010 heeft de Groep Rosier een omzet geboekt
van € 223,4 miljoen, bijna het dubbele van die
van 2009, een bijzonder jaar waarin de omzet was
gedaald naar € 113,7 miljoen. De stijging van de omzet is uitsluitend toe te schrijven aan de verkochte
volumes, terwijl de gemiddelde verkoopprijzen van
2010 13% lager zijn gebleven dan die van 2009.
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Geconsolideerd
beheersverslag
van de Groep Rosier
De prestatie van de Groep Rosier kan als volgt worden samengevat :
in duizenden €

2010

2009 (*)

Bedrijfsinkomsten

224.615

114.588

waarvan: Omzet

223.369

113.651

1.246

937

-215.265

-123.947

9.350

-9.359

-895

-236

8.455

-9.595

-2.431

3.119

6.024

-6.476

Nettoresultaat

23,62

-25,39

Brutodividend

8,00

6,00

Andere bedrijfsinkomsten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat vóór belastingen
Belastingen op het resultaat
Resultaat van de periode
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in € per aandeel
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(*)Herverwerkte gegevens teneinde de verandering van de boekhoudkundige principes inzake
pensioenstelsels met bepaalde prestaties te weerspiegelen.

Geconsolideerd
beheersverslag
van de Groep Rosier
De financiële situatie van de Groep Rosier kan als volgt worden samengevat :
in duizenden €

2010

2009 (*)

17.114

14.915

-

2.349

2.859

4.225

24

103

Totaal van de niet-vlottende activa

19.997

21.592

Voorraden

32.998

24.879

Handelsvorderingen

39.236

20.634

Andere vorderingen

3.191

1.411

Liquide middelen en equivalenten

3.187

2.488

Totaal van de vlottende activa

78.612

49.412

TOTAAL DER ACTIVA

98.609

71.004

2.748

2.748

Reserves en uitgestelde resultaten

43.408

41.754

Totaal van het eigen vermogen

46.156

44.502

Voordelen personeel

1.228

928

Totaal van de niet-vlottende passiva

1.228

928

Rentedragende leningen en ontleningen

11.645

3.249

Handelsschulden

35.067

16.570

Andere schulden

4.514

5.755

Totaal van de vlottende passiva

51.226

25.574

Totaal der passiva

52.453

26.502

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE PASSIVA

98.609

71.004

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

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal

PASSIVA

(*)Herverwerkte gegevens teneinde de verandering van de boekhoudkundige principes inzake
pensioenstelsels met bepaalde prestaties te weerspiegelen.
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ACTIVA
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Geconsolideerd
beheersverslag
van de Groep Rosier
Investeringen
In 2010 is de Groep Rosier overgegaan tot investeringen voor € 5,5 miljoen.
De belangrijkste bedragen hadden betrekking op :
• de bouw van een nieuwe productie-eenheid voor vloeibare specialiteitmeststoffen op basis
van gemicroniseerde natuurlijke grondstoffen. Deze installatie is in bedrijf sinds januari 2011;
• de registratiekosten verbonden aan de Europese REACH-richtlijn;
• de renovatie van de administratieve kantoren van Sas van Gent;
• de modernisering en de vervanging van diverse opslag- en productievoorzieningen.
De investeringen die momenteel voorzien zijn voor 2011 hebben hoofdzakelijke betrekking op :
• de voltooiing van eerder geplande werkzaamheden;
• de modernisering van onze verpakkingsinstallaties;
• de verbetering van de energie- en milieuprestaties van onze vestigingen.
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Onderzoek & ontwikkeling
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In het verlengde van eerder aangevat onderzoek situeerden onze activiteiten van 2010 zich in het kader
van duurzame landbouw, waarin plantengroei gebaseerd is op een verstandig beheer van de natuurlijke
hulpbronnen van de aarde.
In dit opzicht hebben wij ons hoofdzakelijk toegespitst op twee domeinen :
• de lancering van een nieuwe analysemethode voor de bodemoplossing teneinde de impact van
klimaatfactoren op de bodemvruchtbaarheid beter te beoordelen. Dit concept ontwikkeld door
Rosier, IRISS® genaamd, leidt tot een gerichtere inzet van minerale meststoffen, hetgeen efficiënter en meer rendabel is voor de gebruiker.
• de ontwikkeling van nieuwe bladmeststoffen op basis van boor gebaseerd op de techniek van de
reofluidisatie. Dankzij dit unieke bemestingsprocedé vervangen wij de vroegere grondstoffen die
giftig, of giftig voor de menselijke voortplanting worden beschouwd, door natuurlijke minerale
stoffen ontgonnen uit de bodem. De eerste bladmeststof uit dit onderzoek - Rheobor® - is op de
markt sinds januari 2011. Het zal gevolgd worden door andere producten in de toekomst.
In 2010 beliepen onze specifieke uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling € 309 duizend, tegenover
€ 273 duizend in 2009.

Geconsolideerd
beheersverslag
van de Groep Rosier
Zekerheid – veiligheid – milieu
De activiteiten van de Groep genereren, zoals die van elke onderneming van de meststoffensector en
van hoge drempel Seveso II-inrichtingen, bepaalde risico’s met betrekking tot het gebruik van de chemische producten, de opslag en het transport van de grondstoffen en van de afgewerkte producten.
In dit verband heeft de Groep een verzekeringsprogramma afgesloten om de industriële risico’s die
eigen zijn aan deze activiteit, evenals sommige andere risico’s, te verzekeren volgens de gebruiken in
de sector.
In 2010 heeft de Groep Rosier 7 arbeidsongevallen met werkonderbreking opgetekend, waarbij 9
personen betrokken waren, onder wie 7 personeelsleden en tijdelijke werkkrachten en 2 personen van
onderaannemingsbedrijven. Hoewel geen van deze ongevallen ernstige gevolgen heeft gehad voor
de betrokkenen, is dit resultaat ontgoochelend en heeft het ons ertoe gebracht ons preventiebeleid
te herzien.
De hoofdpijlers waarop wij onze inspanningen zullen richten in 2011 zijn :
• verbetering van de communicatie op het vlak van veiligheid en milieu;
• orde, netheid en organisatie van de werkruimten;
Wij hebben geen milieuongeval ten gevolge van de industriële activiteit van onze vestigingen gekend
in 2010. Dit is het gevolg van allerlei eerder gevoerde acties die het hele jaar door zijn verder gezet :
het aspect veiligheid en milieu in elk van onze industriële investeringen, specifiek daartoe bestemde
uitgaven, opleiding en sensibilisering van het personeel.
In het kader van de toepassing van de Europese Reach-richtlijn, die de identificatie beoogt van alle
chemische stoffen van de producten die in de Europese Unie worden verhandeld, hebben wij in 2010
alle stoffen geregistreerd die deel uitmaken van ons handelsaanbod en wij hebben van onze leveranciers de zekerheid verkregen dat zij hetzelfde hadden gedaan voor alle stoffen die zij aan ons leveren.
Wij hebben ook ons beleid voortgezet dat de vervanging beoogt, voor zover dat mogelijk is, van elke
stof die enig risico kan vormen voor de gezondheid van de mens door alternatieve producten. De
ontwikkeling van de boorbladmeststof Rheobor® is daar een concreet voorbeeld van.
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• naleving door iedereen van de veiligheids- en milieuvoorschriften.
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Geconsolideerd
beheersverslag
van de Groep Rosier
Human resources en
communicatie
Met de terugkeer naar een normale activiteit vanaf
het begin van het jaar werden de tijdelijke maat
regelen die in 2009 werden genomen met het oog
op een aanpassing van de werkgelegenheid aan
het werkvolume, niet verlengd.
Op 31 december 2010 telde de Groep Rosier 234
statutaire medewerkers, 7 personen meer dan op
dezelfde datum in 2009; deze toename is de resultante van 21 aanwervingen en 14 personen die de
Groep verliet om diverse redenen, zoals pensionering, vrijwillig vertrek en arbeidsduurvermindering.
Gemiddeld stelde de Groep 239 voltijds equivalenten, tijdelijke werknemers inbegrepen, tewerk in
2010, tegenover 228 personen in 2009.
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De opleiding werd voortgezet : het aantal uren
besteed aan opleiding bedroeg 7.500 uren in 2010;
150 medewerkers hebben eraan deelgenomen.
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Trouw aan zijn traditie van transparantie en communicatie heeft Rosier naar gewoonte regelmatig zijn deuren geopend en talrijke b
 edrijfsbezoeken ge
organiseerd voor diverse verenigingen, scholen en groepen.

Vooruitzichten
Er heeft zich sinds de afsluiting van het boekjaar op 31 december 2010 geen enkele gebeurtenis voorgedaan die van aard is de toestand van de Groep te beïnvloeden.
In het begin van dit jaar is de vraag groot gebleven. De bestellingen die we in onze portefeuille
hebben evenals de aan gang zijnde zakelijke onderhandelingen zouden ons een stevige activiteit in
de eerste maanden van 2011 moeten garanderen.
Ondanks onze zorgen over de gevolgen van de achtereenvolgende stijgingen van de prijzen van
de belangrijkste meststofgrondstoffen op het verbruik en om de geopolitieke context van bepaalde
regio’s scheppen de volgende elementen een redelijk vertrouwen voor de rest van het jaar :
• de economische groei op wereldniveau zou zich moeten voortzetten;
• de noteringen van de voornaamste granen blijven hoog en verzwakken niet beduidend op
de termijnmarkten voor de komende oogst;
• met een groeiverwachting van bijna 4 % voor het seizoen 2011-2012 zou het wereldverbruik
van meststoffen een recordniveau moeten bereiken van 178 miljoen ton meststofelementen.
Op langere termijn hoeft het nut van minerale grondstoffen om een voortdurende groeiende b
 evolking
te voeden niet meer bewezen te worden. Dankzij de ervaring van zijn medewerkers, zijn internationale
ervaring, zijn gamma aangepaste en gespecialiseerde meststoffen en de flexibiliteit van zijn industriële
middelen beschikt de Groep Rosier over talrijke troeven om de verwachte groei van de meststoffensector te begeleiden.

Geconsolideerd
beheersverslag
van de Groep Rosier
Winstverdeling
De nettowinst van Rosier SA (moederbedrijf) bedraagt € 4.312 duizend in 2010.
Rekening houdend met de overgedragen winst van vorig boekjaar ten belope van € 15.626 duizend,
bedraagt het te bestemmen winstsaldo € 19.938 duizend.
De Raad van bestuur stelt de algemene vergadering de uitkering voor van een brutodividend van € 8
per aandeel (€ 6 netto per aandeel).

De voorgestelde verdeling is als volgt :
Brutodividend
Over te dragen winst

2.040 duizend €
17.898 duizend €

Corporate governance,
interne controle en risicobeheer
De vennootschap houdt zich aan de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Het corporate governance-charter is beschikbaar op de website van de vennootschap (www.rosier.eu).

1. S
 amenstelling van de Raad van
bestuur
Het aantal en de benoeming van de bestuursleden worden bepaald door artikel 15 van de
statuten :
“De vennootschap wordt bestuurd door een
raad die minstens zeven leden telt, al dan niet
vennoten, van wie er minstens drie onafhankelijk
moeten zijn in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders worden benoemd
door de algemene vergadering die ook hun aantal bepaalt. Het bestuursmandaat mag niet langer
dan vier jaar duren. Uittredende bestuurders zijn
herverkiesbaar.”
Op 31 december 2010 bestond de Raad van bestuur uit 8 leden, nl. 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 2009.
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De corporate governance van de vennootschap berust op de Raad van bestuur en de afgevaardigde
bestuurder.
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Geconsolideerd
beheersverslag
van de Groep Rosier
Samenstelling van de Raad van bestuur in 2010 :
• De heer Michel-Armand BONNET
Onafhankelijk bestuurder
Adviseur, voormalig directeur Human Resources
Einde mandaat: juni 2013
• De heer Nicolas DAVID
Onafhankelijk bestuurder
Gepensioneerd, voormalig directeur Juridische Zaken
Einde mandaat: juni 2013
• Mevrouw Françoise LEROY
Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Total vertegenwoordigt
Secretaris-generaal en financieel directeur van de divisie Scheikunde van Total
Einde mandaat: juni 2014
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• De heer Francis RAATZ
Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Total vertegenwoordigt
Voorzitter van de Raad van bestuur
Algemeen directeur Meststoffen van de divisie Scheikunde van Total
Voorzitter en algemeen directeur van GPN
Einde mandaat: juni 2014
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• De heer Daniel RICHIR
Afgevaardigd bestuurder
Einde mandaat: juni 2013
• De heer Robert-J.F. SEMOULIN
Onafhankelijk bestuurder
Gynaecoloog
Einde mandaat: juni 2014
• De heer Eric VARDON
Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Total vertegenwoordigt
Administratief en financieel directeur van GPN.
Einde mandaat: juni 2013
• De heer Laurent VERHELST
Onafhankelijk bestuurder
Dienst Financiële Verrichtingen van Stanley Europe B.V.B.A.
Einde mandaat: juni 2014

Geconsolideerd
beheersverslag
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2. Werking van de Raad van bestuur
Het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur beschrijft de werking ervan.
De Raad van bestuur vergadert in principe vier keer per jaar, en zo vaak hij dit in het belang van de
vennootschap nodig acht.
Artikel 17 van de statuten van de vennootschap omschrijft de bevoegdheden als volgt :
“De Raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen die de wet of de
statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering voorbehouden.”
De Raad van bestuur beslist in het bijzonder over de benoeming en de bevoegdheden van de afgevaardigde bestuurder, de afsluiting van de jaarrekeningen en het jaarverslag, de bijeenroeping van de
algemene vergaderingen en de voorstellen die er voor bespreking worden voorgelegd.
De Raad van bestuur bepaalt het strategisch plan van de vennootschap, beslist over de investeringsprogramma’s en de jaarbegroting. Bij elke vergadering wordt verslag uitgebracht over de financiële,
commerciële en algemene aangelegenheden die de vennootschap aanbelangen.
In 2010 heeft de Raad van bestuur vijf keer vergaderd. Naast de algemene gang van zaken kwamen
tijdens de beraadslagingen ook de volgende punten aan de orde :
• De afsluiting van de jaarrekeningen op 31 december 2009 en het voorstel tot winstverdeling
dat aan de algemene vergadering zou worden voorgelegd.
• De opstelling van het persbericht over het resultaat op 31 december 2009.
• De opstelling van de agenda van de gewone algemene vergadering van 17 juni 2010.
• De analyse van het geconsolideerd resultaat op 30 juni 2010 en de opstelling van het
bijhorende persbericht.
• De investeringen en desinvesteringen van het boekjaar 2010.
• Het onderzoek van het plan voor 10 jaren en de opstelling van de begroting voor 2011.
• De aanpassing van de boekhoudkundige principes met betrekking tot REACH en het
pensioenstelsel betreffende bepaalde prestaties.
De aanwezigheidsgraad op de vergaderingen van de Raad van bestuur bedroeg 92% in 2010 :
• De heer Michel-Armand BONNET :
• De heer Nicolas DAVID :
• Mevrouw Françoise LEROY :

80%
100%
60%

• De heer Francis RAATZ :

100%

• De heer Daniel RICHIR :

100%

• De heer Robert-J.F. SEMOULIN :

100%

• De heer Eric VARDON :

100%

• De heer Laurent VERHELST :

100%

Het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur legt de evaluatieprocessen vast.
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• De afsluiting van de geconsolideerde jaarrekeningen op 31 december 2009.
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3. Vergoeding van de bestuurders
In overeenstemming met artikel 20 van de statuten van de vennootschap kan de vergoeding van de
bestuurders als volgt worden samengevat :
• De bestuurders die de Groep Total vertegenwoordigen, zijn werknemers van deze Groep en
ontvangen geen enkel voordeel 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 benoemingsen bezoldigingscomité heeft de Raad van bestuur een presentiegeld van 1.000€ toegekend
per onafhankelijk bestuurder.
• De afgevaardigde 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.
In overeenstemming met artikel 18bis van de statuten van de vennootschap heeft de Raad van bestuur
twee comités opgericht.
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a. Het benoemings- en bezoldigingscomité :
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Het benoemings- en bezoldigingscomité bestaat uit drie bestuurders van wie de meerderheid voldoet
aan de criteria inzake onafhankelijkheid.
In 2010 bestond het comité uit de heren Michel-Armand Bonnet, Francis Raatz (voorzitter) en RobertJ.F. Semoulin.
Het comité is belast met de identificatie van de
personen die in aanmerking komen als bestuurders,
conform de door de Raad van bestuur goedgekeurde
criteria; het ondersteunt de Raad van bestuur bij zijn
taken inzake de bezoldiging van de leden van de Raad
van bestuur en het uitvoerend management van de
vennootschap.
Het comité heeft in 2010 eenmaal vergaderd op
verzoek van de voorzitter.
Het huishoudelijk reglement van het comité regelt de
organisatie en, in het bijzonder, het evaluatieproces
ervan.
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beheersverslag
van de Groep Rosier
b. Het auditcomité :
Het auditcomité bestaat uit minstens drie bestuurders van wie de meerderheid beantwoordt aan de
criteria inzake onafhankelijkheid.
In 2010 bestond het comité uit de heren Nicolas David, Robert-J.F. Semoulin, Eric Vardon (voorzitter)
en Laurent Verhelst. De heren Eric Vardon en Laurent Verhelst beschikken, vanuit hun functie, over de
noodzakelijke boekhoudkundige en auditcompetenties.
Het auditcomité heeft als opdracht de Raad van bestuur te ondersteunen bij de controle van de kwaliteit van de interne controle en van de betrouwbaarheid van de informatie aan de aandeelhouders en
aan de financiële markten.

Het auditcomité voert voornamelijk de volgende taken uit :
• instaan voor de opvolging van het proces voor de uitwerking van de financiële informatie, en
voor de volledigheid ervan;
• de maatschappelijke rekeningen van het moederbedrijf en de geconsolideerde jaar- en halfjaarrekeningen controleren voordat ze door de raad worden onderzocht en met regelmatige
kennisname van de financiële situatie en de cashflowsituatie;
• de relevantie van de keuze van boekhoudprincipes en -methoden onderzoeken;

• regelmatig op de hoogte zijn van interne en externe auditwerkzaamheden;
• instaan voor de opvolging van de controle door de rekeningencommissaris van de maatschappe
lijke en geconsolideerde rekeningen van de vennootschap;
• de jaarplanningen van werkzaamheden van externe auditoren bestuderen;
• de benoeming van de commissaris en diens bezoldiging voorstellen, zijn onafhankelijkheid
nagaan en toezien op de goede uitvoering van zijn opdracht;
• de regels vastleggen voor het beroep op de commissaris voor andere werkzaamheden dan de
controle van de rekeningen en de goede toepassing daarvan nagaan.
Het comité heeft in 2010 vijfmaal vergaderd op verzoek van de voorzitter.
Het huishoudelijk reglement van het comité regelt de organisatie en, in het bijzonder, het evaluatieproces ervan.

5. Beleid inzake bestemming van het resultaat.
Er bestaat geen beleid inzake bestemming van het resultaat. Toch houdt het dividend dat wordt uit
gekeerd, rekening met de resultaten, de financiële toestand en de vooruitzichten van de vennootschap.

6. Relaties met de referentieaandeelhouder (Groep Total)
Alle verrichtingen tussen de Groep Rosier en de bedrijven van de Groep Total gebeurden binnen het
kader van de normale handelstransacties en verliepen onder de normale marktvoorwaarden. Het betreft
hoofdzakelijk commerciële relaties met de Groep GPN en financieringsrelaties met PetroFina International Group.
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• zorgen voor de invoering van procedures voor interne controle en risicobeheer en samen met
het management toezien op de doeltreffendheid ervan;
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7. Structuur van het aandeelhouderschap
Op 31 december 2010 zag de structuur van het aandeelhouderschap er als volgt uit :
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100%

20

EL F AQ U I TA I N E

n ys e Eu ro ne x t

56,86%

43,14%

(145.000 aandelen)

(110.000 aandelen)

8. Belangrijkste kenmerken van de systemen voor interne controle en
risicobeheer
De Raad van bestuur en het management vinden dat interne controle en risicobeheer noodzakelijk
deel moeten uitmaken van de dagelijkse werking van de Groep Rosier.
De Raad van bestuur waakt over de goede werking van de systemen voor interne controle en risicobeheer via het auditcomité.
Het auditcomité baseert zich hiervoor op de informatie die door het management en door de externe
auditor worden verstrekt.
Op geregelde tijdstippen wordt een evaluatie uitgevoerd van de organisatie en de werking van de
interne controles die deel uitmaken van de processen en systemen.
Voor de externe audit betreft het de certificering van de geconsolideerde rekeningen van de Groep
Rosier, terwijl het management meer de nadruk legt op de beheersing van de risico’s van de processen
en hun eventuele negatieve gevolgen.

Geconsolideerd
beheersverslag
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8.1. Interne controle
Het management heeft een passende interne controle ingevoerd en handhaaft deze met het oog
op een beheersing van de activiteiten, doeltreffendheid van de operaties en efficiënt gebruik van de
middelen om de vastgelegde doelstellingen te behalen.
Het management ontwikkelt nu een formeel kader voor interne controle dat gebaseerd is op het in
kaart brengen van de risico’s die eigen zijn aan de activiteiten. Dit in kaart brengen van de risico’s en
de samenvoeging van de verschillende controles die noodzakelijk zijn om de risico’s te dekken zullen
een belangrijk instrument voor interne controle vormen. Deze documentatie en dit formalisme zullen
het management steunen in zijn huidig gevoel over een aangepast controlekader te beschikken.
Het management heeft zijn ethische waarden en de naleving van de daaruit voortvloeide principes
met het hele personeel van de Groep Rosier gedeeld via de verspreiding van de gedragscode.
Het huishoudelijk reglement van de afgevaardigde bestuurder definieert de omvang van zijn
bevoegdheden in naleving van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen.
Het auditcomité heeft zijn huishoudelijk reglement uitgevaardigd, dat werd goedgekeurd door de
Raad van bestuur; de werking van het comité en zijn reglement worden jaarlijks beoordeeld.
Specifieke opleidingen inzake de naleving van de mededingingsrechten werden gegeven aan alle
medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact staan met de zakenwereld.

Alle operationele functies worden beschreven, alsook de noodzakelijke competenties voor de goede
uitvoering ervan; een jaarlijkse evaluatie maakt het mogelijk de afstemming ervan na te gaan.
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Subdelegaties van bevoegdheid gebeuren op de verschillende hiërarchische niveaus. Ze worden jaarlijks voorgelegd aan de Raad van bestuur.
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De interne controle van de Groep Rosier omvat
gedragsregels en procedures die :
• betrekking hebben op boekingen die op redelijk gedetailleerde wijze een getrouwe en
precieze weergave zijn van de transacties
en de verkoop van activa van de vennoot
schap;
• een redelijke zekerheid bieden dat de transacties geboekt worden zoals het hoort om
financiële staten te kunnen voorbereiden in
overeenstemming met de Belgische wet, de
algemeen aanvaarde b
 oekhoudprincipes in
België en de internationale IFRS-boekhoudnormen.
Het management evalueert elk jaar de uitvoering
van de interne controle via interne resources van
zijn financiële dienst aangezien het niet over een
interne auditfunctie beschikt.
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8.2. Risicobeheer
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Het risicobeheer van de Groep Rosier is een proces
om de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten
te identificeren, te beoordelen en te beheren teneinde de effecten van de risico’s op het vermogen
om de doelstellingen te behalen tot een minimum te beperken en toegevoegde waarde te scheppen
voor de aandeelhouders.
Het kader van het risicobeheer van de Groep Rosier wordt momenteel uitgewerkt door de risico’s in
kaart te brengen.
Het auditcomité analyseert regelmatig de belangrijkste risico’s en bespreekt de procedure waarmee
het management zijn blootstelling aan de risico’s evalueert en beheert en de maatregelen die genomen worden om deze te beheren en te controleren.
Een beschrijving van de belangrijke risico’s en de manier waarop deze binnen de Groep Rosier worden
beheerd, wordt gegeven in nota 5 bij de geconsolideerde financiële staten.

8.3. Controleactiviteiten
De controleactiviteiten worden maandelijks uitgevoerd en gegroepeerd in maandelijkse rapportering
om de toepassing van de normen en procedures van het management na te gaan.
Tijdens maandelijkse vergaderingen analyseert het management de verschillende beheerindicatoren.
De maandelijkse financiële rapportering wordt meegedeeld aan de leden van de Raad van bestuur.
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8.4. Informatie en communicatie
De vennootschap houdt zich aan haar wettelijke verplichtingen inzake de mededeling van financiële
informatie, voornamelijk via haar website www.rosier.eu.
Dit informatiesysteem wordt regelmatig bijgewerkt om te voldoen aan de eisen inzake betrouwbaarheid, beschikbaarheid en relevantie van de informatie.
Er wordt veel aandacht besteed aan de beveiliging van dit informatiesysteem en dit wordt opgenomen
in de passende procedures.

8.5. Sturing
Het auditcomité is belast met de opvolging van de doeltreffendheid van de systemen voor interne
controle en risicobeheer. Tijdens zijn vergaderingen brengt het auditcomité verslag uit van zijn vaststellingen aan de Raad van bestuur.
Het management is belast met het toezicht op de uitvoering van de interne controle en het risicobeheer.
De interne controle wordt regelmatig en formeel geëvalueerd.
Moustier, 21 maart 2011,
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De Raad van bestuur
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Aandeel
& Kerncijfers

AANDEEL & KERNCIJFERS

Aandeelhouders
Overeenkomstig de regelgeving inzake transparantie (wet van 2 mei 2007), heeft de uitzonderlijke algemene vergadering van 18 juni 2009
de notificatiedrempel op 2 % van het kapitaal
vastgesteld, namelijk 5.100 aandelen.

100%

Er was geen wijziging in 2010.
De aandeelhouders die op 31 december 2010
meer dan 2% van het kapitaal in handen hadden, worden hierna weergegeven :

EL F AQ U I TA I N E

n ys e Eu r o ne x t

56,86%

43,14%

(145.000 aandelen)

(110.000 aandelen)

Aandeel en aandeelhouders
Datum van de beursintroductie : 15 december 1986
ISIN-code : BE0003575835
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600

Koers van Rosier (in €) - Bel 20-Index gezet op 65,30 op 01/01/2001
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Koersverloop van het aandeel Rosier op 10 jaar

AANDEEL & KERNCIJFERS
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EBITDA & periodresultaat (in M €)

Kerncijfers

Beurskapitalisatie (in M €)
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AANDEEL & KERNCIJFERS
Evolutie van het bruto dividend
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(*) : Vanaf 2006, bruto dividend/geconsolideerd resultaat van het boekjaar

Financiële kalender
Algemene Vergadering in 2011 : 16 juni
Betaalbaarstelling van dividend : 24 juni
Halfjaarresultaten 2011 : 5 augustus
Algemene Vergadering 2012 : 21 juni

Geconsolideerde
Jaarrekening
per 31 december 2010

Geconsolideerd overzicht
van de resultaten
2010

Bedrijfsopbrengsten

224.615

114.588

Omzet

223.369

113.651

1.246

937

Bedrijfskosten

- 215.265

- 123.947

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

- 174.323

- 93.159

Diensten en diverse goederen

- 28.859

- 15.153

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

- 12.634

- 12.029

Afschrijvingen en waardeverminderingen

1.113

- 2.917

Andere bedrijfskosten

- 563

- 691

Bedrijfsresultaat

9.350

- 9.359

80

331

- 968

- 567

-7

-

8.455

- 9.595

Belastingen op het resultaat

- 2.431

3.119

Resultaat van het boekjaar

6.024

- 6.476

Niet-gerealiseerd resultaat van het boekjaar

- 2.840

3.675

Actuariële winst / (verlies) op pensioenstelsels met bepaalde
prestaties

- 3.786

4.933

946

- 1.258

3.184

- 2.801

6.024

- 6.476

-

-

3.184

- 2.801

-

-

23,62

- 25,39

Andere bedrijfsopbrengsten

Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Aandeel in het resultaat van de verbonden ondernemingen
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Resultaat vóór belastingen

32

2009
herverwerkt*

In duizenden EUR

Belastingen op niet-gerealiseerde resultaat
Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten van
het boekjaar
Resultaat van het boekjaar toe te rekenen aan :
Aandeelhouders
Minderheidsbelangen
Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten toe te
rekenen aan :
Aandeelhouders
Minderheidsbelangen
Resultaat van het boekjaar per aandeel
Gewone en verwaterde resultaat per aandeel (in Eur)

* Herverwerkte gegevens teneinde de verandering van de boekhoudkundige principes
inzake pensioenstelsels met bepaalde prestaties te weerspiegelen.

Geconsolideerde balans
In duizenden EUR
Op 31 december

2009
herverwerkt*

2010

566

26

16.446

14.780

102

109

-

2.349

2.859

4.225

24

103

Totaal der vaste activa

19.997

21.592

Voorraden

32.998

24.879

Handelsvorderingen

39.236

20.634

Overige vorderingen

3.191

1.411

Geldmiddelen en kasequivalenten

3.187

2.488

Totaal der vlottende activa

78.612

49.412

TOTAAL DER ACTIVA

98.609

71.004

2.748

2.748

Reserves en overgedragen winst

43.408

41.754

Totaal eigen vermogen

46.156

44.502

Personeel voordeel

1.228

928

Totaal niet-vlottende passiva

1.228

928

Financiële schulden op ten hoogste één jaar

11.645

3.249

Handelsschulden

35.067

16.570

Overige schulden

4.514

5.755

Totaal der vlottende passiva

51.226

25.574

Totaal der passiva

52.453

26.502

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE PASSIVA

98.609

71.004

Immateriële activa
Materiële vaste activa
Deelnemingen in verbonden ondernemingen
Activa van pensioenregelingen
Uitgestelde belastingvorderingen
Andere niet-vlottende activa

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal en uitgiftepremies

PASSIVA

* Herverwerkte gegevens teneinde de verandering van de boekhoudkundige principes
inzake pensioenstelsels met bepaalde prestaties te weerspiegelen.
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ACTIVA
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Geconsolideerd overzicht
van de wijzigingen van
eigen vermogen
Overgedragen
winst

Totaal

43.284

57.388

-8.046

-8.046

35.238

49.342

Resultaat van het boekjaar
herverwerkt*

-6.476

-6.476

Niet-gerealiseerd resultaat,
na belasting, herverwerkt*

3.675

3.675

-2.040

-2.040

30.398

44.502

Resultaat van het boekjaar

6.024

6.024

Niet-gerealiseerd resultaat,
na belasting

-2.840

-2.840

Dividenden

-1.530

-1.530

32.052

46.156

In duizenden EUR

Kapitaal

Op 31 december 2008

2.550

UitgifteReserves
premies
198

11.356

Verandering van de
boekhoudkundige principes
Op 1ste januari 2009 herverwerkt*

2.550

198

11.356

Dividenden
Op 31 december 2009 herverwerkt*
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Op 31 december 2010

2.550

2.550

198

198

11.356

11.356

* Herverwerkte gegevens teneinde de verandering van de boekhoudkundige principes
inzake pensioenstelsels met bepaalde prestaties te weerspiegelen.
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De volledige versie van de geconsolideerde financiële jaarrekening is beschikbaar op de site
www.rosier.eu en kan ook op aanvraag verkregen worden bij Rosier SA, route de Grandmetz 11a,
B-7911 Moustier - Tel. +32 69 87 15 30 - Fax +32 69 87 17 09.

Geconsolideerd
kasstroomoverzicht
In duizenden EUR

2009
herverwerkt*

2010

Resultaat van het boekjaar

6.024

-6.476

3.246

2.882

-

-61

7

-

-3

-19

2.431

-3.119

203

184

-1.075

-421

79

-36

-8.119

15.638

-18.602

28.715

Afname / (toename) in overige schuldvorderingen

-1.885

1.058

Toename / (afname) in handelsschulden

18.497

-3.999

Toename / (afname) in overige schulden

-1.240

2.002

300

-31

-203

-184

-13

-505

Resultaat van het achterlaten van vaste prestaties pensioenstelsel

-363

-

Kasstromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten

-717

35.628

3

19

-5.450

-4.048

-

83

Kasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten

-5.447

-3.946

Betaalde dividenden

-1.533

-2.020

Toename kortlopende leningen

108.143

288.000

Afname kortlopende leningen

-99.748

-316.341

6.862

-30.362

699

1.320

2.488

1.168

3.187

2.488

Aanpassingen
Afschrijvingen
Winst (verlies) op de afboeking van materiële vaste activa
Aandeel in het resultaat van de verbonden ondernemingen
Ontvangen rente
Belastingen op het resultaat
Betaalde rente
Afname / (toename) in activa van pensioenregelingen
Afname / (toename) in overige langlopende schuldvorderingen
Afname / (toename) in voorraden
Afname / (toename) in handelsvorderingen

Toename / (afname) in personeel voordeel
Betaalde rente
Betaalde belastingen op het resultaat

Ontvangen rente
Betalingen om materiële vaste activa te verwerven
Ontvangsten uit de overdracht van materiële vaste activa

Kasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten
Totale wijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het boekjaar

* Herverwerkte gegevens teneinde de verandering van de boekhoudkundige principes
inzake pensioenstelsels met bepaalde prestaties te weerspiegelen.
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Behoefte aan vlottend bedrijfskapitaal:
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Verkorte
Jaarrekening
van Rosier SA

Verkorte jaarrekening
van Rosier SA
Hierna vindt U de financiële jaarrekening van Rosier SA in verkorte vorm.
De commissaris heeft een verklaring zonder voorbehoud gegeven over de statutaire jaarrekening.
Overeenkomstig het Wetboek van de Vennootschappen worden het beheersversalg en de jaarrekening
van Rosier SA evenals het verslag van de commissaris bij de Nationale Bank van België gedeponeerd.
Deze documenten kunnen ook op aanvraag verkregen worden bij de zetel van de vennootschap :
Rosier SA, route de Grandmetz 11A, B-7911 Moustier – tel. +32 69 87 15 30 – Fax +32 69 87 17 09 en
zijn raadpleegbaar op de site www.rosier.eu.

in duizenden EUR

2010

2009

ACTIVA
Netto vaste activa

15.588

14.425

Voorraden

17.618

13.815

Handelsvorderingen en overige

28.446

18.607

2.170

1.152

63.822

47.999

* Kapitaal

2.550

2.550

* Reserves

27.181

30.512

2.272

-3.332

32.003

29.730

134

177

Financiële schulden

11.645

3.249

Handelsschulden en overige

20.040

14.843

TOTAAL DER PASSIVA

63.822

47.999

Liquide middelen
TOTAAL DER ACTIVA
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* Resultaat van het boekjaar
Eigen vermogen
Voorzieningen

in duizenden EUR
Bedrijfsinkomen
waarvan : Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat vóór belastingen
Belastingen op het resultaat
Nettoresultaat na belastingen

2010

2009

104.168

69.228

103.032

68.469

1.136

759

-99.963

-72.303

4.205

-3.075

98

1.199

9

-

4.312

-1.876

-

74

4.312

-1.802

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

ROSIER FRANCE SASU
Z.A. La Courtilière
F - 62123 BEAUMETZ-LES-LOGES
Tél. : + 33 3 21 55 61 04
Fax : + 33 3 21 55 30 04

ROSIER NEDERLAND 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

NV NORTHERN SHIPPING
BULK BLENDING
Haven 182
Vosseschijnstraat 59
B - 2030 ANTWERPEN
Tél. : + 32 3 204 93 58
Fax : + 32 3 204 93 69
jan.cleiren@euroports.com

info@rosier.eu
www.rosier.eu
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