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Tussentijdse verklaring 

2
de

 semester 2013 

________________ 

 

De resultaten van het 3
e
 kwartaal 2013 van de Groep Rosier liggen in de lijn van de vooruitzichten die 

toegelicht werden in ons persbericht van 19 september. Het sombere klimaat, waarvan sprake in dit 

bericht, heeft onze resultaten van het 3
e
 kwartaal beïnvloed:   

� De omzet bedraagt € 54,9 miljoen, wat een daling van 25% betekent in vergelijking met het 

3
e
 kwartaal van 2012. De inkrimping van de omzet is bijna uitsluitend toe te schrijven aan de 

lagere volumes. 

� Wat het bedrijfsresultaat betreft, wordt de periode afgesloten met een verlies van 

€ 1,2 miljoen tegenover een winst van € 0,6 miljoen voor de overeenstemmende periode van 

2012. 

 

Gecumuleerd sinds 1 januari: 

� Eind september 2013 bedraagt de omzet van de Groep Rosier € 194,2 miljoen. Dit is 4% 

minder dan de omzet van eind september 2012 die € 202,0 miljoen bedroeg. Deze daling is 

uitsluitend het gevolg van de eenheidsprijzen, want de totale volumes over de betreffende 

periode zijn nagenoeg identiek.  

� Het bedrijfsresultaat komt uit op een winst van € 0,9 miljoen tegenover € 1,3 miljoen eind 

september 2012. 

 

In de loop van het 3
e
 kwartaal heeft Rosier zich actief toegelegd op de verbetering van zijn leveringen 

en op initiatieven om de verkoop te stimuleren.  Deze inspanningen zouden vanaf het 4
e
 kwartaal 

resultaten moeten opleveren. Maar door de aanhoudende onzekerheid hebben we in het algemeen 

geen duidelijk zicht op deze periode.  

Rekening houdend met al deze elementen verwacht Rosier dat de resultaten van het jaar 2013, 

behoudens uitzonderlijke elementen, dicht zouden moeten aansluiten bij die van 2012.  

 

 

               

 

 

 

     Daniel Richir       
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1
  De financiële elementen in dit persbericht zijn opgesteld volgens de IFRS-normen en werden niet 

   geauditeerd door de Commissaris. 
 


