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Tussentijdse verklaring 

2
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_______________ 

 

Het zakencijfer van de Groep Rosier bedraagt 72,8 miljoen € in het 3
de

 kwartaal, een verhoging van 

14%  vergeleken met het 3
de

 kwartaal van 2011. Deze vooruitgang is voornamelijk te danken aan een 

volumestijging (+ 11%) en in mindere mate aan de stijging van de eenheidsprijzen (+ 3%). 

 

Op jaarbasis en ondanks een daling met 7% van de hoeveelheden vergeleken met vorig jaar gaat het 

zakencijfer met 2% vooruit en komt op het einde van september 2012 op 202,0 miljoen € uit. Het 

marktaandeel van Europa bedraagt 46%, dat van de uitvoer buiten Europa 54%. In 2011 waren de 

percentages respectievelijk 63% en 37%. Het relatief belang van de uitvoer buiten Europa in 2012 

weerspiegelt het resultaat van de commerciële inspanningen die – laat ons hopen – de tijdelijke 

zwakte van de Europese markt hebben gecompenseerd. 

 

Zoals eerder vermeld liggen de eenheidsmarges van het 3
de

 kwartaal  onder hun historische 

gemiddelde als gevolg van de zwakke prijzen van de herfstmeststoffen (PK) in Europa; de marges van 

de uitvoer buiten Europa hebben er toe bijgedragen dit effect  te compenseren. 

 

Het bedrijfsresultaat van het 3
de

 kwartaal 2012 bedraagt 0,6 miljoen €, vergeleken met 1,3 miljoen € 

in dezelfde periode van 2011. Op jaarbasis komt dit resultaat op 1,3 miljoen € uit, een sterke daling 

vergeleken met 2011. Het bedroeg toen 6,5 miljoen €.  

 

Op basis van ons huidige orderboek verwachten we voor het 4
de

 kwartaal een hoger leveringsvolume 

vergeleken met 2011. Dit zou hogere resultaten genereren vergeleken met die van het 3
de

 kwartaal 

van 2012, zonder echter de niveaus van 2011 te bereiken die eenmalige elementen ten grootte van 

0,9 miljoen € bevatten.   

  

In het licht van al die elementen bevestigen we dat het resultaat van 2012 positief zal blijven maar 

toch beduidend lager dan dit van vorig jaar.  

 

     

 

 

              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. 

 


