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GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

VERSTERKING VAN DE COMMERCIËLE SYNERGIEËN MET BOREALIS  
RESULTATEN VAN HET 1STE SEMESTER 2017 

Versterking van de commerciële synergieën met Borealis  
Aanpassingen aan de overeenkomsten van 2015 

Ter herinnering: op 23 juli 2015 heeft de Raad van Bestuur van Rosier verschillende conventies 
goedgekeurd met Borealis L.A.T GmbH, een 100% filiaal van de Groep Borealis. Hiermee had Rosier 
Borealis L.A.T aangeduid als exclusieve verdeler van de Rosier producten voor de Europese markt met 
uitzondering van zijn “thuismarkt” (België, Nederland en Noord-Europa).  
Deze overeenkomsten werden afgesloten voor 10 jaar, en zijn dus geldig tot 2025. 

Op 12 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 “thuismarkt”, dus voor het geheel van de Europese markten. 
Parallel daarmee heeft Borealis L.A.T het cliënteel overgekocht in deze landen. Deze transactie 
werd geïntegreerd in de resultaten van het eerste semester. Bovendien heeft Rosier zich 
geëngageerd om Borealis L.A.T bijkomende ondersteunende diensten aan te bieden 
(administratief, commercieel en logistiek) die voor deze nieuwe organisatie nodig zijn: deze 
overeengekomen diensten worden gefactureerd met mark-up. 
De financiële voorwaarden en de overdracht van het geheel van de commerciële distributie in Europa 
moet op de lange termijn een positieve impact hebben op de volumes en de resultaten van Rosier in 
deze markt. 
Anderzijds blijft Rosier exclusief commercieel agent van Borealis L.A.T voor zijn eigen producten in de 
andere landen buiten Europa. 

Rosier blijft dus zijn producten rechtstreeks verkopen in zijn markt buiten Europa. 

Door deze aanpassingen aan de overeenkomsten van 2015 kunnen de commerciële synergieën met de 
Groep Borealis (zijn meerderheidsaandeelhouder) worden versterkt. Daardoor kan het 
concurrentievermogen van Rosier worden verbeterd en kunnen de activiteiten en de resultaten beter 
groeien. 
Het geheel van nieuwe commerciële strategieën in Europa en in de Export markt, voor alle producten, 
moet Rosier helpen om in de komende jaren positieve resultaten te tonen. 

Omdat het hier gaat over transacties met een verbonden onderneming, heeft de Raad van Bestuur van 
Rosier conform artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen de ontwerpen voor de nieuwe 
conventies ter goedkeuring voorgelegd aan het Comité van onafhankelijke Bestuurders, bijgestaan 
door een onafhankelijk expert (AVISOR). Na het rapport van dit Comité te hebben onderzocht heeft de 
Raad haar besluit genomen. 
Deze overeenkomsten werden van kracht op 1 juni 2017. 
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SEMESTRIËLE RESULTATEN 

Omzet: 99,8 mln. euro (83,9 mln. euro in het eerste semester van 2016) 

Bedrijfsresultaat (EBIT): 0,7 mln. euro (-6,8 mln. euro in het eerste semester van 2016) 
Periodiek resultaat: 0 mln. euro (-5,1 mln. euro in het eerste semester van 2016) 

Algemene context 

De trends die we in het begin van het jaar hadden aangekondigd hebben zich doorgezet: 

n De Europese vraag naar granulaatmeststoffen in de loop van het eerste kwartaal is gestegen 
in vergelijking met eind 2016, en onze fabrieken hebben op volle kracht gedraaid. 
De leveringen voor de export markt stonden ook op een zeer hoog niveau in deze periode van 
het jaar. 

n In de loop van het tweede kwartaal is de vraag naar herbevoorrading in Europa, die we 
normaal gesproken zien in deze periode, zeer laag geweest. 
Door de nieuwe commerciële exportpolitiek die eind 2016 werd ingezet, konden we 
echter belangrijke volumes bereiken in deze periode. 

n Na een trage start in het begin van het jaar hebben de Specialiteitsproducten toch een 
mooie groei gekend. 

De combinatie van deze elementen heeft onze activiteiten en onze resultaten van het eerste semester 
van 2017 sterk beïnvloed: 

n De omzet van he 1ste semester van 2017 stijgt tot 99,8 miljoen euro. Dit is een stijging van 19% 
in vergelijking met dat van 2016, waar we een cijfer hadden van 83,9 miljoen euro. De stijging 
van de volumes is zichtbaar voor het geheel van onze granulaatproducten in al onze markten. 
De activiteiten van de Specialiteiten zijn op hetzelfde niveau gebleven als vorig jaar. 

n De andere bedrijfsopbrengsten stijgen tot 2,9 miljoen euro (1,1 miljoen euro in 2016): zij 
behelzen de herfacturaties aan Borealis L.A.T GmbH voor de wederverkoop van het cliënteel 
van de binnenlandse markt van Rosier, de ondersteunende diensten en de toepassing van 
boetes conform de commerciële overeenkomsten. 

n In het begin van het tweede kwartaal van 2016 werd een belangrijk programma opgestart om de 
bedrijfskosten te verlagen, waardoor we deze uitgaven met 1 miljoen euro konden verlagen in 
vergelijking met dezelfde periode van 2016. 

n Na aftrek van de bedrijfskosten, waaronder de afschrijvingen en waardeverminderingen voor een 
bedrag van 1,7 miljoen euro (3,3 miljoen euro in 2016), sluiten we het bedrijfsresultaat (EBIT) 
positief af op 0,7 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat van het eerste semester van 2016 werd 
vastgelegd op een verlies van 6,8 miljoen euro. 
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n Na de financiële lasten en belastingen op het resultaat, sluiten we het nettoresultaat van de 
periode in evenwicht af (0,10 euro / aandeel), tegen een verlies van 5,1 miljoen euro (-20,13 euro 
/ aandeel) tijdens het eerste semester van 2016. 

Behalve de aanpassingen aan de commerciële overeenkomsten met Borealis L.A.T GmbH is er sinds het 
afsluiten van de periode geen enkele gebeurtenis geweest die op een significante wijze de situatie van de 
Groep Rosier op 30 juni 2017 kon beïnvloeden. 

De semestriële resultaten en de geconsolideerde staat van de financiële situatie van de Groep zijn als 
volgt: 

a) Semestriële Resultaten 

in duizend EUR 1ste semester 2017 1ste 
semester 2016 

Bedrijfsopbrengsten 102 709 85 030 

waarvan: Omzet 99 780 83 914 

Andere bedrijfsopbrengsten 2 928 1 116 

Bedrijfskosten -102 042 -91 812 

Bedrijfsresultaat 666 -6 782 

Financieel resultaat -403 -255 

Resultaat voor belastingen 263 -7 037 

Belastingen op het resultaat -237 1.904 

Resultaat van de periode 26 -5 133 
 

 1ste semester 1ste semester 
in euro per aandeel 2017 2016 

EBITDA 9,30 -13,83 

EBIT 2,61 -26,60 

Resultaat van de periode 0,10 -20,13 
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b) Geconsolideerde status van de financiële situatie:  

in duizend EUR 30/06/2017 31/12/2016 

ACTIVA   
Netto vaste activa 32 800 33 589 
Latente belastingvorderingen 5 251 5 487 

Overige vaste activa 1 1 

Totaal van de vaste activa 38 052 39 077 

Voorraden 36 747 32 820 

Courante belastingvorderingen 326 552 

Handelsvorderingen 28 988 25 980 

Andere vorderingen 1 545 682 

Liquide middelen en equivalenten 449 99 

Totaal van de vlottende activa 68 056 60 133 

TOTAAL VAN DE ACTIVA 106 108 99 210 
EIGEN VERMOGEN   
Kapitaal 2 748 2 748 
Reserves en overgedragen resultaat 42 798 42 772 

Totaal van het eigen vermogen 45 546 45 520 

PASSIVA   
Voordelen personeel 1 631 2 448 

Leningen en leningen met interesten 25 000 - 

Totaal van de vaste passiva 26 631 2 448 

Courante belastingschulden - - 

Leningen en leningen met interesten 5 309 22 374 

Handelsschulden 24 149 25 417 
Andere schulden 4 473 3 451 

Voorzieningen - - 

Totaal van de vlottende passiva 33 931 51 242 

Totaal van de passiva 60 562 53 690 
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN    
EN DE PASSIVA 106 108 99 210  
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Vooruitzichten 

We zouden een goed tweede semester moeten kunnen verwachten: 

· De uitbreiding van de commerciële contracten met Borealis L.A.T zou ons 
belangrijke verkoopvolumes moeten garanderen. 

· De nieuwe commerciële strategieën, zowel voor granulaten als voor Specialiteiten, zouden 
goede commerciële resultaten moeten opleveren. 

· Het besparingsprogramma voor de werkingskosten wordt verdergezet. 
· Rekening houdend met al deze elementen kunnen we voorzichtig stellen dat 

het exploitatieresultaat voor 2017 positief zou moeten zijn. 
· De gecombineerde maatregelen die we in 2017 hebben genomen zouden vanaf 2018 nog 

betere resultaten moeten opleveren. 

Semestrieel financieel rapport 

Conform het Koninklijk Besluit van 14/11/2007, publiceert de Groep een semestrieel financieel rapport. 
Dit zal ten laatste op 18 augustus beschikbaar zijn op de website van Rosier (www.rosier.eu) onder de 
rubriek “Financiële informatie”. 
Dit document kan ook op eenvoudige aanvraag worden verkregen via het nummer + 32 69 87 15 31. 

Financiële kalender 

· Publicatie van de jaarresultaten 2017: 23 februari 2018 
· Terbeschikkingstelling van het jaarverslag 2017: 30 april 2018 
· Algemene vergadering 2018: 21 juni om 10.30 u 

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 2017 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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