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GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

 

 

 

PERSBERICHT 
 

RESULTATEN 1
ste

 SEMESTER 2011 

 

Netto resultaat per aandeel: 13,33 € 

(+ 17% in vergelijking met het 1
ste

 semester 2010) 
 

 

Omzet: 132,9 M€ (112,6 M€ in het 1
ste

 semester 2010) 

Bedrijfsresultaat: 5,7 M€ (4,5 M€ in het 1
ste

 semester 2010) 

Netto perioderesultaat: 3,4 M€ (2,9 M€ in het 1
ste

 semester 2010) 

______________________________ 

 

Resultaten 
 

De meststoffenleveringen van de Groep Rosier liggen in het 2
de

 kwartaal 2011 dichtbij het niveau van 

het 2
de

 kwartaal 2010:  het marktaandeel  van de grote uitvoer samen met een goede start van de 

verkoop van herfstmeststoffen (PK) hebben een daling van onze leveringen van lentemeststoffen 

(NPK) gecompenseerd op een Europese markt die door de droogte van maart tot mei beïnvloed 

werd. 

 

Gedurende het 1
ste

 semester 2011 is de context voor de meststoffensector gunstig gebleven:  

 

 De wereldvraag is stevig gebleven wat opeenvolgende verhogingen van de prijzen van de 

mestgrondstoffen veroorzaakte. 

 In een zeer volatiele context veroorzaakte het stevige niveau van de koersen van de 

landbouwmiddelen een terugkeer van het vertrouwen van de Europese landbouwers die 

meer uigewerkte meststoffen gebruikten wat onze productenofferte begunstigde. 

 

Dankzij deze goede marktomstandigheden en een verhoging van het aandeel van geconditioneerde 

producten liggen onze eenheidsmarges hoger dan die van het 1
ste

 en 2
de

 semester 2010. 

 

Al die elementen hebben de resultaten van de Groep Rosier in het 1
ste

  semester 2011 gunstig 

beïnvloed: 

   

 De volumes zijn stabiel vergeleken met die van het 1
ste

 semester 2010. 

 De omzet bedraagt 132,9 miljoen €, een stijging met 18 % in vergelijking met die van het 1
ste

 

semester 2010 die 112,6 miljoen bedroeg. 
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 Het bedrijfsresultaat dat een reversal van waardeverlies van 0,3 miljoen € inhoudt, komt uit 

op 5,7 miljoen €. In dezelfde periode van 2010 bedroeg het 4,5 miljoen €. Het hield tevens 

een reversal van waardeverlies van 0,8 miljoen € in.  

 Het perioderesultaat na belasting bedraagt 3,4 miljoen €, een stijging met 17% in vergelijking 

met dezelfde periode van 2010 die 2,9 miljoen bedroeg. Behalve dat van 2008 dat als 

uitzonderlijk beschouwd moet worden, is het resultaat van het 1
ste

 semester 2011 het beste 

van de laatste vijf jaar. 

 

Het halfjaarlijks resultaat en de geconsolideerde staten van de financiële situatie van de Groep zijn 

als volgt: 

 

 

a) Halfjaarlijks resultaat 

 

 

in K€ 30/06/2011 30/06/2010(*) 

Bedrijfsinkomen 133.726 113.097 

   waarvan: Omzet 132.942 112.580 

            Andere bedrijfsbaten 784 517 

Bedrijfskosten -128.045 -108.621 

Bedrijfsresultaat 5.681 4.476 

Financieel resultaat -672 -333 

Resultaat voor belasting 5.009 4.143 

Belastingen op het resultaat -1.611 -1.250 

Perioderesultaat 3.398 2.893 

in € per aandeel     

Netto resultaat 13,33 11,35 

 

(*) Herverwerkte gegevens om de verandering van de boekhoudkundige principes inzake 

pensioenstelsels met bepaalde prestaties te weerspiegelen.  
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b) Geconsolideerde staat van de financiële situatie 

 

 

in K€ 30/06/2011 31/12/2010 

ACTIVA     

Netto vaste activa 17.427 17.114 

Activa uitgestelde belastingen 2.265 2.859 

Andere niet lopende activa 85 24 

Totaal niet lopende activa 19.777 19.997 

Voorraden 39.167 32.998 

Handelsvorderingen 41.265 39.236 

Andere vorderingen 1.550 3.191 

Thesaurie-equivalenten 869 3.187 

Totaal lopende activa 82.851 78.612 

TOTAAL ACTIVA 102.628 98.609 

EIGEN VERMOGEN     

Kapitaal 2.748 2.748 

Reserves en uitgestelde resultaten 44.766 43.408 

Totaal eigen vermogen 47.514 46.156 

PASSIVA     

Voordelen personeel 1.206 1.228 

Passiva uitgestelde belastingen 63 0 

Totaal niet lopende passiva 1.269 1.228 

Schulden lopende belastingen 177 0 

Rentedragende leningen 19.124 11.645 

Handelsschulden 29.468 35.067 

Andere schulden 5.077 4.514 

Totaal lopende passiva 53.846 51.226 

Totaal passiva 55.114 52.453 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 102.628 98.609 
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Vooruitzichten  

 

We verwachten voor het 3
de

 kwartaal een activiteitsniveau dat vergelijkbaar is met dat van vorig jaar 

met een Europese markt die naar een normale situatie terugkeert na de droogte-episode van de 

lente. De maand juli wordt zoals elk jaar gebruikt om onderhouds- en productiviteitswerken in onze 

werkplaatsen uit te voeren. 

 

Buiten uitzonderlijke elementen zou het 2
de

 kwartaal 2011  de tendens van het 1
ste

 semester moeten 

bevestigen. We verwachten een stijging van het resultaat 2011 in vergelijking met dat van 2010. 

 

 

Halfjaarlijks financieel verslag 

 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 14/11/2007 publiceert de Groep een halfjaarlijks financieel 

verslag.  

Dit is beschikbaar op de website van Rosier www.rosier.eu onder de rubriek « Financiële 

Informatie ».  

Dit document kan ook verkregen worden op eenvoudige aanvraag op het telefoonnummer  

+ 32 69 87 15 31. 

 

Financiële kalender 

 

 

• Publicatie van het interimair bericht van het 2
de

 semester 2011 : 27 oktober 

• Publicatie van het jaarresultaat 2011: 22 maart  

• Terbeschikkingstelling van het jaarverslag 2011: 30 april  

• Algemene vergadering van 2012: 21 juni  

 

Verslag van KPMG, Commissaris van de Vennootschap 

 

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

NV op 30 juni 2011 onderzocht, samen met het semester dat op die datum afgesloten is. 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 1 augustus 2011 wordt aan het volledig 

halfjaarlijks verslag toegevoegd. 


