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BEVOORRECHTE INFORMATIE 

 

SEMESTRIËLE RESULTATEN 
 

Omzet: 90,3 mln. € (101,0 mln. € in het 1e semester van 2017) 
Bedrijfsresultaat (EBIT): -5,9 mln. € (0,7 mln. € in het 1e semester van 2017) 
Periodiek resultaat: -4,8 mln. € (0 mln. € in het 1e semester van 2017) 

   ______________________________ 
 

Algemene context 
 
De trends die we in het begin van het jaar aangekondigd hebben zijn spijtig genoeg niet bevestigd 
geworden, vooral in het tweede kwartaal. 

 
Belangrijke elementen van het eerste semester van 2018 waarmee de Groep Rosier mee te maken kreeg, zijn 
de volgende:     
 

· De verkoop van granulaat-meststoffen in Europa daalde in de loop van het eerste kwartaal met 
29% vergeleken met dezelfde periode in 2017.   
De weersomstandigheden hebben onze leveringen negatief beïnvloed.  De landbouwers werden 
geconfronteerd met een koude periode, onmiddellijk gevolgd door zware neerslag. Daardoor 
konden ze hun meststoffen niet optimaal strooien.  
 

· Een moeilijk tweede kwartaal op de Europese markt van de granulaat-meststoffen zoals in 2017 
en 2016. Onze distributeur had grote moeilijkheden met de verkoop van onze producten 
(verhoogde concurrentie uit Oost-Europa en Noord-Afrika).  
 

· De leveringen voor export buiten Europa liggen daarentegen op hun hoogste peil van de laatste 
tien jaar, ondanks een ongunstige wisselkoers EUR/USD.   
Het ingevoerde commerciële beleid voor de exportgebieden en de differentiatie van onze 
producten beginnen hun vruchten af te werpen.  Bovendien konden naast het bevestigen van 
onze commerciële relaties met bestaande klanten ook nieuwe mogelijkheden gecreëerd worden.      
 

· Bij de gespecialiseerde producten verloopt de verkoop aan hetzelfde ritme als vorig jaar. 
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Al deze elementen samen hebben onze activiteiten en resultaten van het 1e semester van 2018 sterk 
beïnvloed: 
 
§ De omzet van het 1e semester van 2018 bedraagt 90,3 miljoen €. Dat is een daling van 12% in 

vergelijking met dat van 2017, dat 101,0 miljoen € bedroeg.  
 

§ De andere bedrijfsopbrengsten bereikten 1,4 miljoen € (1,7 miljoen € in 2017): ze omvatten de 
verschillende herfacturaties voor dienstverlening.   
 

§ Door de daling van zowel de commerciële als de productieactiviteiten zijn de bedrijfskosten met 
4,6 miljoen € gedaald (afschrijvingen en waardeverminderingen niet meegerekend).   
 

§ Na aftrek van de bedrijfskosten, inclusief afschrijvingen en waardeverminderingen voor een 
bedrag van 1,9 miljoen € (1,7 miljoen € in 2017), wordt het bedrijfsresultaat (EBIT) afgesloten met 
een verlies van 5,9 miljoen € (vooral door het 2e kwartaal); het bedrijfsresultaat van het 1e 

semester van 2017 werd afgesloten met een winst van 0,7 miljoen €.  
 

§ Na de financiële lasten en belastingen op het resultaat sluiten we het nettoresultaat van de 
periode af met een verlies van 4,8 miljoen € (-18,8 €/aandeel), tegen een resultaat in evenwicht 
(0,1 €/aandeel) in het 1ersemester van 2017. 
 
 

Sinds het afsluiten van de periode heeft er geen enkele gebeurtenis plaatsgevonden die de situatie van de 
Groep Rosier op 30 juni 2018 beduidend zou kunnen beïnvloeden.  
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De vergelijkende semestriële resultaten en de geconsolideerde overzichten van de financiële situatie van 
de Groep zijn als volgt:  
 

a) Semestriële resultaten 
 
 

in duizenden EUR 1er semester 2018 1er semester 2017 

Bedrijfsopbrengsten 91.764 102.709 
waarvan: Omzet 90.342 101.048 
Andere bedrijfsopbrengsten 1.422 1.660 

Bedrijfskosten -97.695 -102.042 
Bedrijfsresultaat -5.931 666 
Financieel resultaat -74 -403 
Resultaat vóór belastingen -6.004 263 
Belastingen op het resultaat 1.223 -237 
Resultaat van de periode -4.781 26 
      
      

in euro per aandeel 
1er semester 

2018 
1er semester 

2017 
EBITDA -15,78 9,30 
EBIT -23,26 2,61 
Resultaat van de periode -18,75 0,10 
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b) Geconsolideerd overzicht van de financiële situatie: 
 

 
 

in duizenden EUR 30/06/2018 31/12/2017 2018/2017 
ACTIVA       

Netto vaste activa 34.721 33.845   
Latente belastingvorderingen 6.436 5.213   
Overige vaste activa 1 1   
Totaal van de niet-vlottende activa 41.157 39.059 5,37% 
Voorraden 29.516 32.429   
Courante belastingvorderingen 0 326   
Handelsvorderingen 22.383 26.849   
Andere vorderingen 1.561 934   
Liquide middelen en equivalenten 471 37   
Totaal van de vlottende activa 53.931 60.575 -10,97% 

TOTAAL VAN DE ACTIVA 95.088 99.634 -4,56% 

EIGEN VERMOGEN       

Kapitaal 2.748 2.748   
Reserves en overgedragen resultaat 37.394 42.175   
Totaal van het eigen vermogen 40.142 44.923 -10,64% 

PASSIVA       

Voordelen personeel 1.070 1.187   
Totaal van de niet-vlottende passiva 1.070 1.187 -9,85% 
Courante belastingschulden       
Rentedragende leningen en ontleningen 33.782 27.942   
Handelsschulden 17.223 22.401   
Andere schulden 2.871 3.181   
Voorzieningen       
Totaal van de vlottende passiva 53.876 53.524 0,66% 
Totaal van de passiva 54.946 54.711 0,43% 

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN        
EN DE PASSIVA 95.088 99.634 -4,56% 
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Vooruitzichten  
 
Gezien de elementen waar we over beschikken bij het schrijven van deze persmededeling, zal het tweede 
semester gekenmerkt worden door:    

· Leveringen in Europa die zich zouden herstellen.  
· Leveringen buiten Europa die dezelfde tendens als in het eerste semester zouden moeten 

voortzetten; 
· Het vervolg van het optimalisatieprogramma van vaste kosten en het nemen van initiatieven om 

de variabele kosten te drukken. 
 

Rekening houdend met al deze elementen, en met de nodige voorzichtigheid, zou het bedrijfsresultaat 
van het jaar 2018 beter moeten zijn dan die aan het einde van juni 2018.  
 
De gecombineerde effecten van de genomen maatregelen in 2018 zouden nog betere resultaten moeten 
opleveren vanaf 2019.  

 
Semestrieel financieel rapport 

 
Conform het koninklijk besluit van 14/11/2007 publiceert de Groep een semestrieel financieel rapport.  Dat zal 
ten laatste op 27 juli beschikbaar zijn op de site van Rosier (www.rosier.eu) onder de rubriek ‘Financiële 
informatie’. Dit document kan ook op eenvoudige wijze aangevraagd worden via het nummer + 32 69 87 15 31. 

 
Financiële resultaten 

 
· Publicatie van de jaarresultaten van 2018: 22 februari 2019  
· Terbeschikkingstelling van het jaarverslag van 2018:  30 april 2019 
· Algemene vergadering van 2019: 20 juni om 10 u 30  

 
Rapport van PwC, commissaris van de Vennootschap 

 
De commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren, heeft bevestigd dat de werkzaamheden met betrekking tot het 
beperkt nazicht in overeenstemming met de norm ISRE2410 van het ontwerp van tussentijdse financiële 
informatie per 30 juni 2018 nagenoeg beëindigd zijn. De commissaris heeft tevens bevestigd dat de 
boekhoudkundige informatie opgenomen in het persbericht, zonder materiële afwijkingen, overeenstemt 
met het ontwerp van de tussentijdse financiële informatie op basis waarvan het is opgemaakt. 
 
 
 
           Willy Raymaekers 
 Voorzitter en CEO van de Groep Rosier 
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