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                        3 augustus 2012, 17.30 u. 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

 

 

 

PERSBERICHT 
 

RESULTATEN 1
ste

 SEMESTER 2012 

 
 

 

Omzet: € 129,2 mio (€ 132,8 mio in het 1
ste

 semester 2011) 

Bedrijfsresultaat: € 0,6 mio (€ 5,2 mio in het 1
ste

 semester 2011) 

Nettoresultaat voor de periode: € 0,3 mio (€ 3,4 mio in het 1
ste

 semester 2011) 

______________________________ 

 

 

Resultaten 
 

Zoals we in eerdere berichten al hadden aangekondigd, is de activiteit van de Groep Rosier in het 1e 

halfjaar  van 2012 beduidend lager uitgevallen dan in het 1e halfjaar van 2011. 

 

De afname van het verbruik van samengestelde meststoffen (NPK) die we in het 1e kwartaal zagen in ons 

belangrijkste afzetgebied, heeft zich voortgezet tot het einde van de landbouwcampagne. Die daling kan 

verbazen omdat de graanprijzen op een stabiel hoog niveau zijn gebleven. Na een forse opstoot van de 

leveringen in het laatste kwartaal van 2011 valt deze conjuncturele daling van de vraag allicht te verklaren 

door een combinatie van economische malaise, ongunstige klimatologische omstandigheden en de 

terughoudendheid van de aankopers om voorraden aan te leggen. 

 

Zonder de Europese markt van de najaarmeststoffen (PK) te veronachtzamen, hebben we in deze context 

een groot deel van onze commerciële inspanningen gericht op de verre export om onze verkoopvolumes 

te verhogen en tegelijk onze marges te behouden.  

 

Onze verkoop van gespecialiseerde producten is gunstig geëvolueerd, met uitzondering van de producten 

voor de serreteelt die hinder ondervonden van het slechte weer. 

 

In die niet bijzonder gunstige context zijn onze activiteiten en onze resultaten voor het 1e halfjaar van 

2012 duidelijk minder goed dan in de vergelijkbare periode in 2011: 
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� Onze volumes dalen met 15% tegenover die van het 1e halfjaar van 2011. Onze omzet is echter 

maar met 3% gekrompen tot  € 129,2 mio omdat prijsverhogingen een groot deel van de 

volumedaling compenseren. 

 

� De eenheidsmarges zijn vergelijkbaar met die in het 1e halfjaar van 2011. De volumedaling weegt 

niettemin fors op het resultaat: 

 

o Het bedijfresultaat is winstgevend en komt uit op € 0,6 mio. In 2011 bedroeg de 

bedrijfswinst voor dezelfde periode € 5,2 mio, met inbegrip van een afboeking van een 

waardeverlies van € 0,3 mio. 

o Het resultaat na belastingen voor de periode bedraagt € 0,3 mio in vergelijking met € 3,4 

mio in het 1e halfjaar van 2011.  

 

De halfjaarresultaten en de geconsolideerde financiële situatie van de Groep kunnen als volgt worden 

samengevat: 

 

a) Halfjaarresultaten 

     

in duizenden € 

1e halfjaar 

2012 

1e halfjaar 

2011 

herwerkt* 

Bedrijfsinkomsten 129.996 133.515 

   waarvan: Omzet 129.224 132.731 

            Andere bedrijfsinkomsten 772 784 

Bedrijfskosten -129.363 -128.305 

Bedrijfsresultaat 633 5.210 

Financieel resultaat -162 -201 

Resultaat vóór belastingen 471 5.009 

Belastingen op het resultaat -192 -1.611 

Resultaat van de periode 279 3.398 

in € per aandeel     

Nettoresultaat 1,09 13,33 

 
* Gegevens herwerkt, conform de wijziging van de boekhoudkundige principes inzake  
   de weergave van het resultaat van de wisselverliezen en -winsten.   
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b) Geconsolideerde financiële situatie 

 

in duizenden € 30/06/2012 31/12/2011 

ACTIVA     

Netto vaste activa 17.786 18.224 

Activa uitgestelde belastingen 2.122 1.767 

Andere niet-vlottende activa 78 55 

Totaal van de niet-vlottende activa 19.986 20.046 

Voorraden 40.708 43.170 

Belastingvorderingen 0 84 

Handelsvorderingen 36.838 49.675 

Andere vorderingen 1.179 1.231 

Liquide middelen en equivalenten 5.123 3.196 

Totaal van de vlottende activa 83.848 97.357 

TOTAAL ACTIVA 103.834 117.403 

EIGEN VERMOGEN     

Kapitaal 2.748 2.748 

Reserves en uitgestelde resultaten 46.214 47.975 

Totaal van het eigen vermogen 48.962 50.723 

PASSIVA     

Voordelen personeel 1.291 1.220 

Passiva uitgestelde belastingen 0 0 

Totaal van de niet-vlottende passiva 1.291 1.220 

Belastingverplichtingen 381 88 

Rentedragende leningen en ontleningen 18.354 26.428 

Handelsschulden 31.355 34.692 

Andere schulden 3.491 4.252 

Totaal van de vlottende passiva 53.581 65.460 

Totaal van de passiva 54.872 66.680 

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE 

PASSIVA 103.834 117.403 
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Vooruitzichten  

 

Ons orderboek verzekert ons van een goede activiteit in het 3e kwartaal, met name dankzij de posities die 

werden ingenomen voor de verre export. 

Het financiële resultaat voor deze periode zal echter beïnvloed worden door de mindere marges op de  

najaarmeststoffen (PK) voor de Europese markt. 

 

Vermoedelijk zullen de bestellingen voor de NPK-meststoffen in het laatste kwartaal net als vorig jaar 

opveren wanneer de aankopers hun voorraad voor de komende lente trachten aan te vullen. 

 

Behoudens uitzonderlijke elementen verwachten we dat het resultaat van het 2e halfjaar van 2012 beter 

zal zijn dan het resultaat van het 1e halfjaar; het resultaat voor het volledige jaar 2012 zal evenwel lager 

uitvallen dan vorig jaar. 

 

Halfjaarlijks financieel verslag 

 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 november 2007 publiceert de Groep een halfjaarlijks 

financieel verslag.  

Dit is beschikbaar op de website van Rosier www.rosier.eu in de rubriek "Financiële Informatie".  

Dit document kan ook verkregen worden op eenvoudige telefonisch aanvraag  op nummer  

+ 32 69 87 15 31. 

 

Financiële kalender 

 

• Publicatie van het tussentijdse bericht van het 2e halfjaar 2012: 27 oktober 

• Publicatie van de jaarresultaten van 2012: 22 maart 2013  

• Terbeschikkingstelling van het jaarverslag 2012: 30 april 2013 

• Algemene Vergadering van 2013: 20 juni  

 

Verslag van KPMG, Commissaris van de Vennootschap 

 

KPMG, Bedrijfsrevisoren, heeft de tussentijdse geconsolideerde verkorte financiële staten van Rosier NV 

op 30 juni 2012 onderzocht, samen met het halfjaar dat op die datum is afgesloten. Dit onderzoek is in 

overeenstemming met de ISRE 2410 norm gevoerd op het beperkte onderzoek van de tussentijdse 

financiële informatie "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of 

the Entity". Het verslag van 3 augustus 2012 wordt aan het volledig halfjaarlijks verslag toegevoegd. 
 
 
 
      Daniel Richir 
Gedelegeerd Bestuurder 
   Directeur-generaal  


