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Verklaring van het
management
Ik ondergetekende, Daniel Richir, afgevaardigd Bestuurder, verklaar in naam en voor rekening van de vennootschap, dat, voorzover me bekend :
a)

b)

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 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.

Daniel Richir

Bestuur en toezicht
per 31 december 2009
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Françoise Leroy, Bestuurder			
Michel-Armand Bonnet, Bestuurder			
Nicolas David, Bestuurder			
Robert-J.F. Semoulin, Bestuurder			
Eric Vardon, Bestuurder					
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vertegenwoordigd door Benoit Van Roost
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Mededeling van
de voorzitter
In 2009 heeft de Groep Rosier uitzonderlijk moeilijke marktomstandigheden gekend, een situatie die zich sinds
lang niet meer had voorgedaan.
Na opeenvolgende jaren van gestage groei, waaronder een uitstekend seizoen 2007/2008, is het verbruik van
meststoffen wereldwijd aanzienlijk en onverwacht gedaald in de loop van het seizoen 2008/2009. Deze daling
heeft vooral het klantengebied van de Groep Rosier getroffen, en meer in het bijzonder dat van de klanten voor
samengestelde meststoffen, waaronder de fosfor- en kalihoudende meststoffen.
Deze daling van de vraag heeft onze activiteit sterk benadeeld in de loop van het jaar 2009.
De belangrijkste oorzaak van deze trendommekeer is de wanverhouding tussen de prijs van de meststoffen,
opgedreven door de sterke vraag van het seizoen 2007/2008, en die van de landbouwproducten, vooral van de
granen.
Ondanks de aanhoudende daling van de prijs van de mestgrondstoffen gedurende het jaar 2009 is de vraag klein
gebleven. Geconfronteerd met de onzekerheid over het verbruik en de prijs van de landbouwproducten hebben
de kopers een afwachtende houding aangenomen en gedraald met het plaatsen van hun bestellingen.
Deze context heeft sterk gewogen op onze resultaten:
De omzet van 2009 bedraagt 113,7 miljoen €, een daling met 64% ten opzichte van de omzet van 2008, die
315,9 miljoen € bedroeg.
Ondanks de doorvoering van een belangrijk kostenreductieprogramma is het nettoresultaat van het boekjaar
2009 een verlies van 7,0 miljoen € tegenover een nettowinst van 12,9 miljoen € in 2008.
De verwachtingen voor het jaar 2010 zijn echter positiever:
Omwille van de lage volumes die einde 2009 door de sector zijn geleverd, zou de vraag groot moeten zijn
gedurende de eerste maanden van het jaar.
Ondanks de onzekerheid over de evolutie van de prijs van de landbouwproducten, verwacht Rosier vervolgens een geleidelijke heropleving van de stijgende trend van het verbruik van meststoffen op lange termijn.
Rekening houdend met al deze elementen wordt de uitkering van een nettodividend van 4,5 € per aandeel
(6 € bruto) voorgesteld aan de algemene vergadering. Dit dividend toont aan dat wij de toekomst van de Groep
Rosier met vertrouwen tegemoet zien.

Francis Raatz,
9 maart 2010
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CORPORATE GOVERNANCE
De vennootschap houdt zich aan de Belgische Corporate
Governance Code, de “Code 2009”.
De Corporate Governance van de vennootschap berust
op de Raad van bestuur en de afgevaardigd bestuurder.
Hierna wordt beschreven hoe de vennootschap wordt
bestuurd:

1. Samenstelling van de Raad
van bestuur
Het aantal en de benoeming van de leden van de
Raad van bestuur wordt bepaald door artikel 15 van de
statuten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad die
minstens zeven leden telt, al dan niet vennoten, van wie
er minstens drie onafhankelijk moeten zijn in de zin van
het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders
worden benoemd door de algemene vergadering die
ook hun aantal bepaalt en zijn afzetbaar. Het bestuursmandaat mag niet langer dan vier jaar duren. Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.”
Op 31 december 2009 bestond de Raad van bestuur uit
7 leden, namelijk 3 niet-uitvoerende leden, 1 uitvoerend
lid en 3 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.

Samenstelling van de Raad van bestuur in
2009:

• 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 2010
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• 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

• De heer Daniel Grasset

Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Total vertegenwoordigt
Voorzitter van de Raad van bestuur
Afgevaardigd algemeen directeur van GPN
Einde mandaat: 15 december 2009

• De heer Francis Raatz

Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Total vertegenwoordigt
Voorzitter van de Raad van bestuur
Voorzitter en Algemeen Directeur van GPN
Begin mandaat : 15 december 2009
Einde mandaat: juni 2010

• De heer Daniel Richir

Afgevaardigd bestuurder
Einde mandaat: juni 2013

• De heer Robert-J.F. Semoulin
Onafhankelijk Bestuurder
Gynaecoloog
Einde mandaat: juni 2010

• 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 BVBA
Einde mandaat: 15 december 2009
Volgens het huishoudelijke reglement van de Raad
van bestuur is de leeftijdsgrens voor bestuurders vastgesteld op 70 jaar.

CORPORATE GOVERNANCE
2. Werking van de Raad van
bestuur
De Raad van bestuur vergadert minstens 4 keer per jaar,
en zo vaak hij dit in het belang van de vennootschap
nodig acht.
Artikel 17 van de statuten van de vennootschap omschrijft
zijn bevoegdheden:
“De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen
te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het maatschappelijke doel, met uitzondering van de
handelingen die de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering voorbehouden”.
De Raad van bestuur beslist in het bijzonder over de
benoeming en de bevoegdheden van de afgevaardigd
bestuurder, de afsluiting van de jaarrekening en het
beheersverslag, de bijeenroeping van de algemene
vergaderingen en de voorstellen die er voor bespreking
worden voorgelegd.

In 2009 heeft de Raad van bestuur vier keer vergaderd.
Naast de algemene gang van zaken kwamen tijdens de
beraadslagingen de volgende punten aan de orde:
u De afsluiting van de jaarrekening op 31 december

u
u
u
u
u
u

2008 en het voorstel tot winstverdeling dat aan de
algemene vergadering zou worden voorgelegd.
De afsluiting van de geconsolideerde jaarrekening
op 31 december 2008.
De opstelling van het persbericht over het resultaat
op 31 december 2008.
De opstelling van de agenda van de gewone
algemene vergadering van 18 juni 2009.
De analyse van het resultaat op 30 juni 2009 en de
opstelling van het bijhorende persbericht.
De investeringen en desinvesteringen van het
boekjaar 2009.
Het onderzoek van het plan voor 10 jaren en de
opstelling van de begroting voor 2010.

De aanwezigheidsgraad op de vergaderingen van de
Raad van bestuur bedroeg in 2009 84%.

De Raad van bestuur bepaalt het strategische plan van de
vennootschap, beslist over de investeringsprogramma’s
en de jaarbegroting. Bij elke vergadering wordt verslag
uitgebracht over alle financiële, commerciële en algemene
aangelegenheden die de vennootschap aanbelangen.
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3. Vergoeding van de
bestuurders

4. Comités binnen de Raad
van bestuur

Artikel 20 van de statuten van de vennootschap
stipuleert:

Artikel 18bis van de statuten van de vennootschap
stipuleert:

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

“Overeenkomstig de Vennootschapscode richt de raad
van bestuur een auditcomité op.

u De bestuurders die de Groep Total vertegenwoordi-

gen, zijn werknemers van de Groep Total en ontvangen geen vergoeding van de vennootschap.

u Binnen de grenzen die zijn bepaald door de over-

gangsmaatregel die op 1 juni 2006 werd getroffen
door de buitengewone algemene vergadering en op
voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité
heeft de Raad van bestuur een presentiegeld van
1.000 € toegekend per onafhankelijk bestuurder.

u De afgevaardigd bestuurder ontvangt geen vergoe-

ding in zijn hoedanigheid van bestuurder, maar wel
een vergoeding in zijn hoedanigheid van werknemer
en algemeen directeur van de vennootschap.
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Het auditcomité wordt overeenkomstig de wettelijke
regels samengesteld. Het auditcomité is ten minste
belast met de in de Vennootschapscode opgesomde
opdrachten.
De raad van bestuur kan een benoemingscomité en een
bezoldigingscomité oprichten. Het benoemings- en het
bezoldigingscomité kunnen samen vergaderen.
De raad van bestuur kan een of meer adviescomités
vormen waarvan de leden gekozen moeten zijn uit de
bestuurders en wiens opdracht en samenstelling door
de raad van bestuur worden bepaald”.
a. Het benoemings- en bezoldigingscomité :
Het benoemings- en bezoldigingscomité bestaat uit drie
leden van wie de meerderheid voldoet aan de criteria
inzake onafhankelijkheid. In 2009 bestond het comité uit

CORPORATE GOVERNANCE
de heren Michel-Armand Bonnet, Robert-J.F. Semoulin
en Daniel Grasset (voorzitter) tot de 15 december 2009.
Het comité is belast met de identificatie van de personen die in aanmerking komen als bestuurders, conform
de door de raad goedgekeurde criteria; het ondersteunt
de raad bij zijn taken inzake de bezoldiging van de leden
van de Raad van bestuur en van het uitvoerend
management van de vennootschap.
Het comité heeft in 2009 tweemaal vergaderd op
verzoek van de voorzitter.

6. Relaties met de referentieaandeelhouder (Groep Total)
Alle verrichtingen tussen de vennootschap en de
bedrijven van de Groep Total, die binnen de normale
handelstransacties vallen, verlopen onder de normale
marktvoorwaarden.
Het betreft hoofdzakelijk commerciële relaties met de
Groep GPN.

b. Het auditcomité :
Het auditcomité bestaat uit drie leden van wie de meerderheid beantwoordt aan de criteria inzake onafhankelijkheid. In 2009 bestond het comité uit de heren Nicolas
David, Eric Vardon (voorzitter) en Laurent Verhelst tot
de 15 december 2009.
Het comité ondersteunt de raad bij de controle van de
integriteit van de rekeningen van de vennootschap, de
naleving door de vennootschap van de wettelijke en
reglementaire financiële en boekhoudkundige verplichtingen, de bevoegdheden en de onafhankelijkheid
van de commissaris en de taken bij de interne audit van
de vennootschap en de functies van de commissaris.
Het comité heeft in 2009 viermaal vergaderd op verzoek
van de voorzitter.

5. Beleid inzake de bestemming
van het resultaat
Er bestaat geen vast beleid inzake de bestemming van
het resultaat. Toch houdt het dividend dat elk jaar sinds
de beursintroductie in 1986 wordt uitgekeerd, rekening
met de resultaten, de financiële toestand en de vooruitzichten van de vennootschap.
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VAN DE GROEP ROSIER
Consolidatie perimeter
Sinds de overname van Zuid-Chemie in juli 2006 presenteert Rosier een geconsolideerd beheersverslag en
publiceert het zijn geconsolideerde jaarrekening volgens
de internationale IAS – IFRS-normen.
De Groep Rosier bestaat uit:
u Rosier SA - België (moederbedrijf)
u Rosier Nederland B.V. (voorheen Zuid-Chemie B.V.)
– Nederland (100% dochteronderneming)
u Rosier France SASU (voorheen Cedena SASU)
– Frankrijk (100% dochteronderneming)
De deelneming van Rosier in de vennootschap Northern
Shipping Bulk Blending wordt geconsolideerd door toepassing van vermogensmutatie omwille van het niveau
van de deelneming (30%) en de geringe omvang van
haar resultaten en eigen vermogen in verhouding tot die
van Rosier.
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Algemene context & activiteit
Na een uitzonderlijk jaar 2008 was 2009 bijzonder moeilijk voor de meststoffenindustrie en voor de Groep Rosier.
Om de redenen hiervoor goed te begrijpen, moet het
kalenderjaar worden opgesplitst per semester, omdat
elk semester tot een verschillend landbouwseizoen behoort:
In het seizoen 2008/2009, dat een grote impact heeft
gehad op het 1ste semester van 2009, is het wereldverbruik van meststoffen met bijna 7% gedaald ten opzichte
van dat van het vorige seizoen, dat een historisch hoog
peil bereikt had. Dit gemiddelde percentage verschilt
sterk naargelang de markten en de soorten meststoffen.
Op de markten die het belangrijkste klantengebied van
de Groep Rosier uitmaken, daalde het verbruik van samengestelde meststoffen met meer dan 50%.

GECONSOLIDEERD BEHEERSVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
De belangrijkste oorzaak van deze trendommekeer
is de wanverhouding tussen de prijs van de meststoffen, opgedreven door de sterke vraag van het seizoen
2007/2008, en die van de landbouwproducten, vooral
van de granen.

Geconfronteerd met een onzeker verbruiksniveau,
restvoorraden van het vorige seizoen en meststofprijzen
die ze te onzeker achten, hebben de verdelers hun
aankopen voor de voorseizoenopslag uitgesteld tot de
laatste dagen van het jaar.

De zwakke vraag heeft een daling van de prijzen van
de belangrijkste grondstoffen met zich meegebracht.
De aanpassing van de stikstof- en fosfaathoudende
grondstoffen, begonnen einde 2008, werd voortgezet
en veralgemeend in de loop van de periode. Deze trend
werd slechts gevolgd vanaf het einde van het seizoen
door de kali, de derde belangrijke grondstof.

Deze ongunstige context heeft sterk gewogen op onze
activiteiten:

Het tweede semester, dat het begin van het seizoen
2009/2010 inluidt, is niet positiever verlopen. Ondanks
de opeenvolgende dalingen van de prijzen van de
mestgrondstoffen hebben de landbouwers hun najaarsbemesting verminderd en een afwachtende houding
aangenomen voor hun aankopen van voorjaarsmeststoffen.

Hoewel eveneens door de crisis getroffen, heeft onze
verkoop van specialiteitsmeststoffen over het algemeen
beter standgehouden.

Onze verkoop in volumes is met 57% gedaald ten
opzichte van die van 2008; de exportmarkten hebben
beter standgehouden (-33 %) dan de Europese markt
(-64 %).

Om al onze inspanningen op de meststoffen te concentreren, hebben wij besloten om onze activiteiten in de
bewerking van industriële chemische producten stop
te zetten. De fabricage van boortrifluoridecomplexen is
stopgezet sinds 31 december 2009.
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Resultaten
In 2009 heeft de Groep een omzet geboekt van
113,7 miljoen €, een daling met 64% ten opzichte van
de recordomzet van 2008, die 315,9 miljoen € bedroeg.
56% van de omzet 2009 werd behaald op de Europese
markt en 44% buiten Europa. In 2008 waren deze
percentages respectievelijk 70% en 30%.
De gezamenlijke daling van de volumes en de eenheidsmarges heeft een verslechtering van de totale
brutomarge tot gevolg gehad.
We hebben onze industriële activiteiten hieraan aangepast; onze granulatieateliers hebben bij tussenpozen
gewerkt en we hebben een beroep gedaan op de
anticrisismaatregelen van de respectieve Overheden
waaronder onze verschillende bedrijfszetels ressorteren.

Ondanks een verlaging met 24% van onze structuurkosten komt het bedrijfsresultaat uit een verlies van
10,1 miljoen €. In 2008 was het bedrijfsresultaat
positief en bedroeg het 19,1 miljoen €.
Het financieel resultaat van 2009 bedraagt -0,2 miljoen €,
tegenover -0,7 miljoen € vorig jaar.
Het resultaat vóór belastingen bedraagt -10,4 miljoen €,
te vergelijken met 18,3 miljoen € voor 2008.
Rekening houdend met de IAS – IFRS-normen hebben
de belastingen op het resultaat een positief impact van
3,3 miljoen € op het nettoresultaat van 2009.
Het nettoresultaat komt uit -7,0 miljoen €, tegenover
12,9 miljoen € in 2008.

2009
Bedrijfsinkomen

in duizenden €

waarvan : Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

114.588

Resultaat vόόr belastingen

2008

2007

317.204

187.164

IFRS

113.651

315.923

186.142

937

1.281

1.022

-124.710

-298.144

-180.428

-236

-724

-352

-10.122

Financieel resultaat

Groep Rosier

19.060

6.736

-10.358

18.337

6.392

Nettoresultaat na belastingen

-7.044

12.921

6.593

Nettoresultaat

-27,62

50,67

25,85

Belastingen op het resultaat

Nettodividend

14

in € per aandeel

3.314

4,50

-5.416

6,00

201

6,00

GECONSOLIDEERD BEHEERSVERSLAG
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GECONSOLIDEERDE STAAT VAN DE FINANCIËLE SITUATIE
De belangrijkste posten zijn de volgende :
Groep Rosier
2009

2008

2007

IFRS

in duizenden €

vόόr winstverdeling
ACTIVA
Netto vaste activa

15.018

13.839

9.829

Uitgestelde belastingen

2.924

0

1.299

Activa Pensioenfonds

7.452

7.795

6.340

Totaal niet lopende activa

25.394

21.634

17.468

Voorraden

24.879

40.517

24.537

Handelsvorderingen en andere

22.045

51.818

40.747

2.488

1.168

2.201

Totaal lopende activa

49.412

93.503

67.485

TOTAAL DER ACTIVA

74.806

115.137

84.953

2.550

2.550

2.550

Reserves

52.798

41.917

37.365

Resultaat van het boekjaar

-7.044

12.921

6.593

Totaal van het eigen vermogen

48.304

57.388

46.508

Uitgestelde belastingen

0

448

29

Voorzieningen

0

0

1.200

3.249

31.591

4.458

Handelsschulden en andere

23.253

25.710

32.758

Totaal der passiva

26.502

57.749

38.445

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DER PASSIVA

74.806

115.137

84.953

Liquide middelen en equivalenten

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal

PASSIVA

Financiële schulden

De zwakke activiteit van 2009 heeft een grote positieve impact gehad op de behoefte aan bedrijfskapitaal,
die van 66,6 miljoen € in 2008 naar 23,7 miljoen € in 2009 is gegaan. De netto kaspositie is verbeterd met
29,6 miljoen €: ze is slechts lichtjes negatief (-0,8 miljoen €) op 31 december 2009, terwijl ze -30,4 miljoen €
bedroeg op 31 december 2008.
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Investeringen
Zoals we vorig jaar hadden aangekondigd, hebben we
sommige investeringen uitgesteld omwille van de ongunstige economische situatie.
De investeringen van 2009 bedroegen 4,0 miljoen €; ze
betroffen hoofdzakelijk:

•
•
•

de verdere modernisering van onze grondstofopslag
en van onze ateliers voor de vervaardiging van
superfosfaat;
verschillende uitrustingen om het rendement van
onze granulatieateliers en de kwaliteit van onze
korrelproducten te verbeteren;
de verbetering van de werkomstandigheden, veiligheid en milieu.

Voor 2010 zullen we onze uitgaven hoofdzakelijk
concentreren op:

•
•
•
•

de voltooiing van eerdere werkzaamheden;
de bouw van een nieuwe productie-installatie voor
vloeibare specialiteitsmestoffen;
de invoering van een uniform informaticasysteem
voor beheer van het geheel van de Groep;
de renovatie van onze kantoren in Sas van Gent.

Onderzoek & ontwikkeling
Onze werkzaamheden op het vlak van onderzoek en
ontwikkeling waren toegespitst op twee domeinen:

•

De voortzetting van eerdere werkzaamheden om een
optimale bemesting te verschaffen aan planten door
een dynamische analyse van de bodemoplossing
volgens de verschillende seizoensfasen en klimaatwisselingen.
In het najaar van 2009 zijn we begonnen met de
vulgarisatie van dit nieuwe concept onder de naam
IRISS®. Deze lancering volgt op verschillende jaren
van proeven met universiteiten, officiële instanties en
privépartners.
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•

De afronding van het onderzoek, dat verschillende
jaren geleden werd aangevat, voor de ontwikkeling
van een nieuwe technologie voor de vervaardiging van
vloeibare specialiteitsmestoffen. Dit nieuwe procedé
zal het voorwerp uitmaken van een industriële investering en zal operationeel zijn vanaf het najaar van
2010.
We zullen dan een nieuw gamma aan vloeibare
specialiteitsmeststoffen kunnen aanbieden, waarvoor
voornamelijk minerale grondstoffen worden gebruikt,
die vervaardigd worden zonder chemische synthese
en met meer respect voor de gezondheid van de mens
en het milieu.

Onze uitgaven voor O&O bedroegen 273 K € in 2009,
tegenover 319 K € in 2008.

GECONSOLIDEERD BEHEERSVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
Zekerheid - veiligheid - milieu
Ondanks de geleverde inspanningen werden drie personeelsleden van de Groep getroffen door een - gelukkig
niet-ernstig - arbeidsongeval met werkonderbreking. Dit
matige resultaat is toe te schrijven aan Rosier SA; Rosier
Nederland heeft al drie jaren geen arbeidsongeval met
werkonderbreking meer gekend.
De veiligheid van de mensen zal een van onze prioriteiten
blijven voor 2010: we hopen de prestaties van de vestiging
van Moustier te verbeteren en de uitstekende resultaten
van de fabriek van Sas van Gent verder te zetten.
Op milieugebied zijn we overgegaan tot energie-audits
van onze installaties. We hebben ze aangevuld met
interne audits over de energie-efficiëntie van onze procedés en van de verbruikte hulpstoffen, zoals perslucht en
stoom. De aanbevelingen uit deze verschillende studies
zullen geleidelijk worden toegepast en het voorwerp
worden van investeringen in de komende jaren.
In de loop van het jaar hebben we deelgenomen aan
talrijke werkgroepen die opgericht zijn met het oog op
de toepassing van de Europese REACH-richtlijn. Deze
Richtlijn beoogt de identificatie van alle chemische
stoffen van de producten die in de Europese Unie
worden verhandeld. Vanaf 2008 is de Groep overgegaan
tot de voorregistratie van alle stoffen die deel uitmaken
van zijn handelsaanbod. De volgende belangrijke stap,
die in 2010 zal worden gezet, bestaat uit de registratie
van deze stoffen.

Human resources en
communicatie
De zwakke activiteit van 2009 is niet zonder gevolgen
gebleven voor de werkgelegenheid van de Groep:

• vanaf het begin van het jaar werden de contracten
•
•

van tijdelijk personeel niet meer verlengd;
de gedeeltelijke economische werkloosheid van het
arbeiderspersoneel van Moustier, vanaf oktober 2008,
werd achtereenvolgens verlengd gedurende het hele
jaar;
er werd een subsidie verkregen van de Nederlandse
Staat om aan te moedigen tot opleiding en het gebrek
aan activiteit te compenseren.

Deze verschillende maatregelen maakten het mogelijk
om geen vast personeel met een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur te moeten ontslaan.
In voltijds equivalenten uitgedrukt, stelde de Groep
gemiddeld 228 personen tewerk in 2009, tijdelijke werknemers inbegrepen, te vergelijken met 246 personen
in 2008.
Op 31 december 2009 telde de Groep Rosier 227
actieve personen op zijn loonlijst, tegenover 239 personen op dezelfde datum in 2008.
De interne communicatie, die hoofdzakelijk wordt verspreid
door de sociale instanties en door de bedrijfskrantjes,
had voornamelijk betrekking op de meststoffencrisis en
op de invloed ervan op de evolutie van de business van
de Groep.
Om het imago van de Groep Rosier eenvormiger te
maken en duidelijk de verbondenheid ervan aan te
geven, hebben we besloten om alle bedrijven van de
Groep samen te brengen onder dezelfde naam: ZuidChemie wordt voortaan Rosier Nederland genoemd en
Cedena heet Rosier France.
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GECONSOLIDEERD BEHEERSVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
Beheer van de significante
risico’s
a) Risico’s eigen aan de industriële activiteit
De activiteiten van de Groep, zoals die van elk bedrijf in
de meststoffensector, brengen risico’s met zich mee die
verbonden zijn aan het gebruik van chemische producten,
aan de opslag en aan het vervoer van grondstoffen en
afgewerkte producten.
In dit verband heeft de Groep een verzekeringsprogramma
afgesloten om de industriële risico’s die eigen zijn aan zijn
activiteit, evenals sommige andere risico’s, te verzekeren
volgens de gebruiken in de sector.
b) Financiële risico’s
De doelstelling van het financiële beleid van de Groep is
een adequate toegang tot kredieten te verzekeren en de
risico’s met betrekking tot zijn schuldvorderingen en tot de
wisselkoers- en rentevoetschommelingen te analyseren
en te minimaliseren:
 Rentevoetrisico’s

•
•

•

De financieringsbehoeften van de Groep worden
gedekt door kortlopende bankkredieten en, sinds 1 juli
2009, door de Belgische cashpooling van de Groep
Total.
De kredieten met fluctuerende rente, die onderhevig
zijn aan kasstroomrisico’s omwille van de rentevoetschommelingen, worden geminimaliseerd door het
gebruik van kredieten in de vorm van voorschotten met
een vaste rente en een vaste looptijd van maximum
drie maanden.
De overtollige liquide middelen worden belegd in de
vorm van geldbeleggingen met een maximumduur van
drie maanden.

 Valutarisico’s
De blootstelling van de Groep aan de risico’s van
valutaschommelingen wordt beoordeeld op basis van de
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(verwachte) aankopen en (verwachte) verkopen in andere
valuta dan de €. De munt die onderhevig is aan dit risico
is de Amerikaanse dollar.
De financiële instrumenten die worden gebruikt om deze
risico’s te beheren, zijn wisselkoers termijncontracten.
 Kredietrisico’s
Het kredietrisico met betrekking tot handelsvorderingen
ten opzichte van derden wordt geminimaliseerd dankzij
een voorafgaande analyse van de kredietwaardigheid
van de debiteuren, door een diversifiëring van de schuldvorderingenportefeuille en de afsluiting van adequate
verzekeringspolissen of bankwaarborgen.
Elke maand komt een Kredietcomité samen dat de
situatie van de schuldvorderingen onderzoekt, de kredietlimieten van onze verschillende debiteuren bepaalt
en, in voorkomend geval, beslist over de waarborgen en
maatregelen om onze risico’s te beperken.
In uitzonderlijke gevallen kan de Groep ertoe worden gebracht om risico’s te nemen die niet volledig gedekt zijn.
De Groep heeft in 2009 een waardeverlies van
2,2 miljoen € opgetekend voor exportrisico’s.
c) Grondstofrisico’s
Voor de meeste strategische grondstoffen worden
langlopende contracten afgesloten met vaste prijzen
voor een bepaalde duur.
In de andere gevallen gaat de Groep over tot spotaankopen op basis van de internationale prijzen.

GECONSOLIDEERD BEHEERSVERSLAG
VAN DE GROEP ROSIER
Vooruitzichten
Er heeft zich sinds de afsluiting van het boekjaar op
31 december 2009 geen enkele gebeurtenis voorgedaan
die van aard is de toestand van de Groep te beïnvloeden.
In het begin van het jaar 2010 heeft de vraag zich
hersteld en we zouden een aanhoudende activiteit
moeten kennen in het eerste kwartaal. Wij denken
echter dat het om een inhaal effect gaat met betrekking
tot de lage hoeveelheden die in 2009 werden geleverd
voor het seizoen 2009/2010. Dit trekt opnieuw de prijs
van bepaalde mestgrondstoffen op, terwijl de noteringen
voor de meeste landbouwproducten, vooral voor de granen, vast blijven zitten op historisch lage niveaus. De
eenheidsmarges blijven zo in het gemiddelde van die
van 2009.

Het is moeilijker een uitspraak te doen over de rest van
het jaar. Evenwel, verwachten we een geleidelijk terug
aantrekken van het wereldverbruik van meststoffen, in
verband te brengen met hoofdzakelijk volgende basisaspecten : een opleving van de wereldwijde economische
groei en de noodzaak om meer landbouwproducten te
produceren om de steeds groeiende bevolking te
voeden.

De Raad van bestuur
9 maart 2010
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AANDEEL EN
AANDEELHOUDERS

AANDEEL EN
AANDEELHOUDERS
Datum van de beursintroductie : 15 december 1986
Markt : contant – double fixing
ISIN-code : BE0003575835

Aandeelhouders
Overeenkomstig de regelgeving inzake transparantie
(wet van 2 mei 2007), heeft de uitzonderlijke algemene
vergadering van 18 juni 2009 de notificatiedrempel op
2% van het kapitaal vastgesteld, namelijk 5.100 aandelen.
De aandeelhouders die op 31 december 2009 meer dan
2 % van het kapitaal in handen hadden, worden hierna
weergegeven:

99,45 %
ELF AQUITAINE S.A.
43,14 %

56,86 %

(110.000
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Financiële kalender
Algemene Vergadering in 2010 : 17 juni
Betaalbaarstelling van dividend : 25 juni
Halfjaarresultaten 2010 : 6 augustus
Algemene Vergadering 2011 : 16 juni
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vanaf 2006, bruto
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nettoresultaat
vóór goodwill
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Geconsolideerd
JAARREKENING PER
31 DECEMBER 2009				

Geconsolideerd overzicht
van de gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten
In duizenden EUR

2009

2008

114.588

317.204

113.651

315.923

- 124.710

- 298.144

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

- 93.159

- 251.416

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

- 12.792

- 12.925

Bedrijfsopbrengsten
Omzet

Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Diensten en diverse goederen

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Toename / vermindering in de voorraden
Andere bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten

Aandeel in het resultaat van de verbonden ondernemingen
Resultaat vóór belastingen
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Andere globaal resultaat
Globaal totaal resultaat van het boekjaar
Resultaat (globaal totaal) van het boekjaar toe te rekenen aan :
Aandeelhouders

Minderheidsbelangen
Resultaat per aandeel
Gewone en verwaterde resultaat per aandeel (in Eur)

26

937

- 15.153
- 2.917

-

- 691

1.281

- 26.526
- 7.708

1.200
- 769

- 10.122

19.060

331

520

- 567

- 1.244

-

1

- 10.358

18.337

3.314

- 5.416

- 7.044

12.921

-

-

- 7.044

12.921

- 7.044

12.921

- 7.044

12.921

- 27,62

50,67

-

-

Geconsolideerde
balans		
In duizenden EUR
ACTIVA

Immateriële activa

Materiële vaste activa

2009

2008

26

7

14.780

13.656

Activa van pensioenregelingen		

7.452

7.795

Andere niet-vlottende activa		

103

67

Totaal der vaste activa		

25.394

21.634

Voorraden

24.879

40.517

Deelnemingen in verbonden ondernemingen				
Uitgestelde belastingvorderingen			

Handelsvorderingen

Overige vorderingen		

Geldmiddelen en kasequivalenten		

109

2.924

109
-

20.634

49.349

2.488

1.168

1.411

2.469

Totaal der vlottende activa		

49.412

93.503

TOTAAL DER ACTIVA		

74.806

115.137

2.748

2.748

EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal en uitgiftepremies			

Reserves en overgedragen winst			

45.556

54.640

Totaal eigen vermogen			

48.304

57.388

Personeel voordeel			

928
-

959

448

Totaal niet-vlottende passiva

928

1.407

3.249

31.591

PASSIVA
Uitgestelde belastingverplichtingen				

Financiële schulden op ten hoogste één jaar
Handelsschulden

16.570

20.569

Totaal der vlottende passiva

25.574

56.342

TOTAAL DER PASSIVA

26.502

57.749

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE PASSIVA

74.806

115.137

Overige schulden

5.755

4.182
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Geconsolideerd
kasstroomoverzicht
In duizenden EUR

Resultaat van het boekjaar
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

Behoefte aan vlottend bedrijfskapitaal:

Afname / (toename) in langlopende schuldvorderingen
Afname / (toename) in voorraden

2009

-7.044

2008

12.921

2.882

2.320

-

-1

-61

-19

-54

-61

-3.314

5.416

307

-1.505

184

15.638

1.180

-15.980

Afname / (toename) in handelsvorderingen

28.715

-10.549

Toename / (afname) in handelsschulden

-3.999

-7.836

Toename / (afname) in overige schulden

1.970

788

Afname / (toename) in overige schuldvorderingen
Toename / (afname) in voorzieningen
Betaalde rente

Betaalde belastingen op het resultaat

Kasstromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten
Ontvangen rente

1.058

-

-184

-505

-522

-1.200
-1.180

-3.699

35.628

-19.962

19

61

Betalingen om materiële vaste activa te verwerven

-4.048

-6.302

Kasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten

-3.946

-6.164

Betaalde dividenden

-2.020

-2.040

Ontvangsten uit de overdracht van materiële vaste activa

Kortlopende leningen

83

77

-28.342

27.133

Totale wijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten

1.320

-1.033

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar

1.168

2.201

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het boekjaar

2.488

1.168

Kasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten
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-30.362

25.093

Geconsolideerd overzicht van de
wijzigingen van eigen vermogen		
Kapitaal

Uitgiftepremies

Reserves

Overgedragen
winst

Totaal

2.550

198

11.356

32.403

46.507

Resultaat van het boekjaar

12.921

12.921

Dividenden

-2.040

-2.040

43.284

57.388

Resultaat van het boekjaar

-7.044

-7.044

Dividenden

-2.040

-2.040

34.200

48.304

In duizenden EUR
Op 31 december 2007

Op 31 december 2008

Op 31 december 2009

2.550

2.550

198

198

11.356

11.356

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.
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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.

Rosier SA evenals het verslag van de commissaris bij
de Nationale Bank van België gedeponeerd.

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

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.

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

in duizenden EUR

2009

2008

ACTIVA
* Netto vaste activa

14.425

13.791

* Handelsvorderingen en overige

18.607

41.070

* Voorraden

13.815

* Liquide middelen

1.152

TOTAAL DER ACTIVA

20.176

353

47.999

75.390

2.550

2.550

* Reserves

30.512

24.273

* Resultaat van het boekjaar

-3.332

6.239

* Eigen vermogen

29.730

33.062

177

172

3.249

26.870

14.843

15.286

47.999

75.390

PASSIVA
* Eigen vermogen
* Kapitaal

* Voorzieningen
* Financiële schulden
* Handelsschulden en overige
TOTAAL DER PASSIVA		

in duizenden EUR

Bedrijfsinkomen

waarvan : Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

Financieel resultaat

		

2009

69.228

2008

145.305

68.469

144.350

759

955

-72.303

-133.756

1.199

40

-3.075

11.549

Resultaat vóór belastingen

-1.876

11.589

Nettoresultaat na belastingen

-1.802

8.279

Belastingen op het resultaat

32

74

-3.310

Algemene
informatie
ROSIER SA
Route de Grandmetz 11a
B - 7911 MOUSTIER (Hainaut)
Tel. : + 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
Tel. : + 31 115 45 60 00
Fax : + 31 115 45 16 47

info@rosier.eu
www.rosier.eu

ROSIER FRANCE SASU
Z.A. La Courtilière
F - 62123 BEAUMETZ-LES-LOGES
Tel. : + 33 3 21 55 61 04
Fax : + 33 3 21 55 30 04
NORTHERN SHIPPING BULK BLENDING NV
Haven 182
Vosseschijnstraat 59
B - 2030 ANTWERPEN
Tel. : + 32 3 204 93 58
Fax : + 32 3 204 93 69
jan.cleiren@euroports.com
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