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1
 

 

Tussentijdse verklaring over het 

1
ste

 semester 2012 

________________ 

 
In overeenstemming met onze verwachtingen (cf. ons persbericht van 21 maart laatstleden) is het 

verbruik van samengestelde meststoffen (NPK) gedurende de 2011/2012 campagne in ons 

voornaamste afzetgebied gedaald. 

 

Hoewel de graannoteringen op een hoog en stabiel niveau blijven, zouden verschillende factoren deze 

conjuncturele daling van de vraag kunnen verklaren: sombere algemene economische context, 

anticipatie van prijsdalingen door sommige spelers, aarzeling bij verdelers om stocks op te bouwen uit 

angst voor prijsvolatiliteit. 

 

Deze toestand heeft de activiteiten en het resultaat van de Groep Rosier beïnvloed: 

  

 De omzet van het 1
ste

 kwartaal 2012, welke voor 68% op de Europese markt is gerealiseerd, 

bedraagt 78,6 miljoen € tegen 80,6 miljoen gedurende dezelfde periode van 2011. Deze lichte 

omzetdaling (2,5%) verbergt echter een gevoelige vermindering van de volumes (-15%) die 

grotendeels door de gemiddelde prijsstijging gecompenseerd is.  

 

 De gemiddelde marges blijven op een vergelijkbaar niveau met dezelfde periode van 2011; de 

inkrimping van de totale brutomarge komt van het volume-effect. 

 

 Het bedrijfsresultaat komt winstgevend uit op 1,2 miljoen €, een daling in vergelijking met 

dezelfde periode van 2011 (3,5 miljoen €), welke uitgezonderd de recordperiode van 2008, het 

beste historische resultaat was. 

 

Het 2
de

 kwartaal dat overeenstemt met de start van de herfstcampagne op de Europese markt en met 

uitvoerverkopen is traditioneel zwakker dan het 1
ste

 kwartaal. We verwachten gedurende deze 

periode een bedrijfsresultaat dichtbij het evenwicht. 

 

 

 

 

      Daniel Richir 

CEO Groep Rosier   

 

                                                
1 De financiële elementen die in dit bericht staan, worden volgens de IFRS normen opgesteld en zijn niet door de 

Commissaris geauditeerd. 


