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RESULTATEN 2014: 
 

• Omzet: 243,6 M€ (- 6%) 

• Bedrijfsresultaat: 3,2 M€ (+ 53%) 

• Nettoresultaat voor de periode: 2,3 M€ (+ 64%) 

 

******** 

   

Resultaten 

 

In 2014 heeft de Groep Rosier zijn activiteiten uitgeoefend in een algemeen bewogen en erg 

onzeker klimaat: 

� Geopolitieke spanningen in vele gebieden, vertraging van de wereldwijde 

economische groei, daling van de euro en plotselinge val van de olieprijzen. 

� In de landbouwsector heeft de productie van plantaardige gewassen wereldwijd een 

nieuw record gevestigd, met als gevolg een daling van de prijzen vanaf de start van 

het nieuwe oogstjaar.  

 

Die context heeft geleid tot een groeidaling van het wereldwijde gebruik van meststoffen 

vanaf de tweede helft van het jaar: hoewel de groei geraamd wordt op 1,9% voor het 

oogstjaar 2013 / 2014, zou die slechts 0,6% bedragen voor het oogstjaar  
2014 / 2015. 

 

In de eerste helft van het jaar heeft de Groep Rosier een belangrijke activiteit gekend, vooral 

afkomstig uit de sterke vraag van de Europese markt. Die vraag was het gevolg van het 

geringe aantal leveringen van de laatste maanden van het jaar 2013, die overgedragen 

werden op het voorjaar 2014. 

 

Nadien, en tot het einde van het jaar, was onze verkoop beperkt tot de beschikbare 

producties. Zoals gepland, zijn we overgegaan tot de vervanging en de modernisering van 

onze belangrijkste granulatie-installatie in Sas van Gent. 

 

Over het hele jaar zijn onze totale leveringen vrijwel op hetzelfde niveau gebleven (+ 2,5%) 

als die van 2013.  

                                                
1
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Dat geldt ook voor onze verkoop van specialiteitsmeststoffen. De verwachte groei van die 

producten werd in grote mate aangetast door het geopolitieke klimaat van sommige landen, 

die belangrijke afnemers zijn van dat type van meststoffen. 

 

Op het structurele niveau heeft de Raad van Bestuur van Rosier – in nauw overleg met de 

meerderheidsaandeelhouder Borealis -  in november 2014 beslist om een programma uit te 

voeren voor de omvorming van de Groep Rosier. Die strategie heeft tot doel het 

concurrentievermogen van Rosier te verbeteren, en te zorgen voor een sterkere groei van 

zijn activiteiten en resultaten tijdens de komende jaren.  

Dat programma is meer bepaald gebaseerd op de veiligheid, de ontwikkeling van de sterke 

punten van Rosier (industriële en commerciële flexibiliteit, sterke aanwezigheid voor de 

export), op een ambitieus investeringsprogramma en op de kwaliteit van de producten. Deze  

strategie steunt op een intensere samenwerking met Borealis, en ze omvat eveneens 

belangrijke organisatorische veranderingen. 

  

Deze verschillende elementen hebben geleid tot de volgende financiële resultaten: 

 

� Het omzetcijfer bedraagt € 243,6 miljoen, tegenover € 260,2 miljoen het vorige jaar. 

De daling van de omzet (- 6,4%) is een samentrekking van de lichte stijging van de 

volumes met een daling van de gemiddelde verkoopprijzen (- 9%). 
 

� De marge op de variabele kosten voor al onze activiteiten stijgt met 14% ten opzichte 

van 2013. Deze toename is toe te schrijven aan betere eenheidsmarges. 

 

� Na aftrek van de bedrijfskosten, met inbegrip van: 

o afschrijvingen en waardeverminderingen op voorraden en schuldvorderingen 

voor € 4,7 miljoen, 

o een provisie van € 1,2 miljoen voor reorganisatie 

bedraagt het bedrijfsresultaat van 2014 € 3,2 miljoen tegenover € 2,1 miljoen in 

2013. 

 

� Het financieel resulaat behaalt hetzelfde niveau als dat van 2013, namelijk € -0,3  

miljoen. 

 

� Het resultaat vóór belastingen bedraagt € 2,9 miljoen tegenover € 1,8 miljoen in 

2013. 

 

� Het resultaat van de periode 2014 bedraagt € 2,3 miljoen, een stijging met 64% 

tegenover dat van 2013, dat € 1,4 miljoen bedroeg.  

 

 



 

      GROEP 
 
 
                 

ROSIER nv 

 

Route de Grandmetz 11a – B-7911 MOUSTIER (Henegouwen) 
Financiële informatie: Tel.: +32 69 87 15 30 – Fax: +32 69 87 17 09        - pagina 3 van 5 
 
E-mail: info@rosier.eu 
www.rosier.eu 

 
 

Dit zijn de belangrijkste financiële gegevens van de Groep Rosier: 

 
 

in 1.000 € 2014 2013   2014/2013 

Bedrijfsopbrengsten 245.021 261.316     

   waarvan: Omzet 243.611 260.233   -6,4% 

            Andere bedrijfsopbrengsten 1.410 1.083     

Bedrijfskosten -241.820 -259.223     

Bedrijfsresultaat 3.201 2.093   +53,0% 

Financieel resultaat -279 -336     

Resultaat vóór belastingen 2.923 1.757   +66,4% 

Belastingen op het resultaat -588 -330     

Resultaat van de periode 2.335 1.427   +63,6% 

          

          

in € per aandeel 2014 2013   2014/2013 

Resultaat van de periode 9,16 5,60   +63,6% 

EBIT 12,55 8,21   +53,0% 

EBITDA 30,84 27,41   +12,5% 

EBITDA vóór niet-recurrente 

elementen 42,36 32,23   +31,4% 

Brutodividend 0,00 0,00   -  

 

 

 

De bovenvermelde, samengevatte geconsolideerde resultaten werden door de Raad van 

Bestuur bekrachtigd op woensdag 11 februari 2015. 

 

Verklaring van de Commissaris 

 

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Olivier Declercq, heeft 

bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking 

van materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, 

opgenomen in huidig communiqué. 
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Winstverdeling 

 

De nettowinst van Rosier NV (moedermaatschappij) bedraagt K€ 1.569 in 2014 (K€ 1.448 in 

2013). 

 

Zoals vorig jaar werd aangekondigd, en rekening houdend met de omvang van de geplande 

investeringen voor de komende jaren, zal aan de algemene vergadering worden voorgesteld 

om de nettowinst van het boekjaar 2014 over te dragen.   

 

Indien de algemene vergadering hiermee akkoord gaat, zal de over te dragen winst  

K€ 24.243 bedragen op 31 december 2014.     

 

 

Vooruitzichten 

 

Er heeft zich sinds de afsluiting van het boekjaar op 31 december 2014 geen enkele 

gebeurtenis voorgedaan die van aard is de toestand van de Groep beduidend te 

beïnvloeden. 

 

Het begin van het jaar onderscheidt zich door een klimaat van grote economische en 

politieke onstabiliteit, ook al lijken zich enkele positieve elementen af te tekenen. 

 
In het natuurlijke afzetgebied van de Groep Rosier wordt een daling van het gebruik van 

samengestelde meststoffen (PK en NPK) vooropgesteld van 10 à 15 %. De belangrijkste 

reden daarvan is de daling van de prijzen van de landbouwproducten, terwijl de prijzen van 

de meststofeenheden licht zijn gestegen. 

 

In die middelmatige context zou de Groep Rosier evenwel een intense activiteit moeten 

kennen tijdens de eerste maanden van het jaar, dankzij de reeds afgesloten contracten. 

Nadien rekenen wij erop om onze acties te versterken naar de verre uitvoer, en volop te 

profiteren van de commerciële synergieën die samen met de Groep Borealis tot stand 

worden gebracht.  
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Financiële kalender 2015 

 

• Publicatie van het jaarverslag 2014
2
 : 30 april 

• Algemene vergadering: 18 juni 

• Publicatie van de resultaten van het 1e halfjaar: 6 augustus 

 

 

 

 

     Voor de Raad van Bestuur, 

 

 

                Willy Raymaekers 

  Voorzitter en CEO van de Groep Rosier 

                                                
2   Te raadplegen op de website van de Onderneming (www.rosier.eu) vanaf 30 april 2015 in de rubriek  

 'Financiële informatie' Papieren versies zijn beschikbaar op verzoek. 
 


