
 

      GROUPE 
 
 
                 
                   DIRECTION 

  ROSIER SA 
 

    Route de Grandmetz 11a – B-7911 MOUSTIER (Hainaut) 
   Tél. direct : +32 69 87 15 11 – Fax direct : +32 69 87 17 00   -  Page 1 sur 4 
    E-mail : info@rosier.eu 
   www.rosier.eu 

 

3 augustus 2010 

 

 
 

PERSBERICHT 
 

HALFJAARRESULTATEN 2010 
 

 

   

    

       RESULTATEN VAN HET 1
STE

 SEMESTER 2010: 

� Omzet: 112,6 M€ (58,0 M€ in het 1
ste

 semester 2009) 

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

 semester 2009) 

� Nettoresultaat: 2,9 M€ (-4,1 M€ in het 1
er

 semester 2009) 
 

              ______________________ 

 

 

Resultaten 
 

 

Gedurende het 1
ste

 semester van 2010 heeft de Groep Rosier in een gunstiger context geopereerd, in 

fel contrast met die van vorig jaar. 

 

Op de Europese markt is de vraag in de eerste maanden van het jaar gestaag geweest. Deze 

trendommekeer wordt voornamelijk door twee redenen verklaard: 

 

• De verdelers, tussenschakel tussen producenten en landbouwers, hebben een 

inhaalbeweging ingezet als gevolg van de zwakke hoeveelheden die in het 4
de

 kwartaal 2009 

zijn gekocht met het oog op het uitstrooien in de lente 2010.  

• Na een catastrofale daling tijdens het afgelopen seizoen heeft het verbruik van 

samengestelde NPK-meststoffen zich in de loop van de 2009/2010 campagne hersteld. Het 

blijft echter beneden het peil van de vorige seizoenen. 

 

De vraag voor export is ook gestaag geweest, hoofdzakelijk in de Aziatische landen. Ze heeft 

spanningen veroorzaakt op de noteringen van de voornaamste grondstoffen die al bijna een jaar 

onafgebroken aan het dalen waren. 

 

Al die elementen hebben onze resultaten positief beïnvloed: 

 

De omzet van het 1
ste

 semester 2010 bedraagt 112,6 miljoen €, bijna het dubbele van die van het 1
ste

 

semester 2009 die 58,0 miljoen € bedroeg. 
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De eenheidsmarges liggen toch onder die van de eerste semesters 2009 en 2008; ze dienen meer 

vergeleken te worden met die van het 1ste semester 2007. 

 

Na een geboekte overname van een waardevermindering op vorderingen van 0,8 miljoen € komt het 

bedrijfsresultaat uit op 4,5 miljoen €. In dezelfde periode van 2009 toonde het bedrijfsresultaat een 

verlies van 5,4 miljoen €. 

 

Verminderd met de belasting op het resultaat, berekend volgens de IFRS regels, bedraagt de 

nettowinst van het 1
ste

 semester 2010 2,9 miljoen €. Ter herinnering vertoonde het resultaat van het 

1
ste

 semester 2009 een verlies van 4,1 miljoen, tegen een winst van respectievelijk 9,4 miljoen en 2,7 

miljoen voor dezelfde periodes van 2008 en 2007. 

 

De vergeleken semesterresultaten en de geconsolideerde staten van de financiële situatie van de 

groep zijn de volgende: 

 

 

a) Halfjaarresultaten 

 

 

  Groep Rosier 

in K€ 30/06/2010 30/06/2009 

Bedrijfsinkomen 113.096 58.539 

   waarvan: Omzet 112.580 58.027 

            Andere bedrijfsbaten 517 513 

Bedrijfskosten -108.634 -63.904 

Bedrijfsresultaat 4.463 -5.365 

Financieel resultaat -334 -186 

Resultaat vóór belastingen 4.129 -5.552 

Belastingen op het resultaat -1.247 1.493 

Nettoresultaat na belastingen 2.882 -4.059 

in € per aandeel     

Nettoresultaat 11,30 -15,92 
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b) Geconsolideerde staten van de financiële situatie 

 

 

  Groep Rosier 

   in K€ 30/06/2010 31/12/2009 

ACTIVA     

* Netto vaste activa 15.329 15.018 

* Uitgestelde belastingen 1.777 2.924 

* Activa Pensioenfonds 7.516 7.452 

  Totaal niet lopende activa 24.622 25.394 

* Voorraden 29.521 24.879 

* Handelsvorderingen en andere 40.459 22.045 

* Liquide middelen en equivalenten 1.978 2.488 

  Totaal lopende activa 71.959 49.412 

TOTAAL DER ACTIVA 96.581 74.806 

EIGEN VERMOGEN     

* Kapitaal  2.550 2.550 

* Reserves en uitgesteld resultaat 44.224 52.798 

* Resultaat van het boekjaar 2.882 -7.044 

  Totaal eigen vermogen 49.656 48.304 

PASSIVA     

* Uitgestelde belastingen 0 0 

* Voorzieningen 0 0 

* Financiële schulden 16.032 3.249 

* Handelsschulden en andere 30.892 23.253 

  Totaal der passiva 46.925 26.502 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 96.581 74.806 

 

 

 

Vooruitzichten  

 

Zoals elk jaar voorzien we een seizoensvertraging van onze activiteit gedurende de maanden juli en 

augustus. We zullen van die periode gebruik maken om de jaarlijkse onderhoudswerken van onze 

productie-eenheden en de leveringen van PK-meststoffen met bestemming  de Europese markt uit te 

voeren.  
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Vervolgens, ondanks de onzekerheden die overblijven betreffende de landbouwprijzen en de 

volatiliteit van de voornaamste mestgrondstoffen, schatten we dat de activiteit opnieuw gestaag zal 

groeien,  in lijn met een verwachte heropleving van het Europees en wereldverbruik. 

 

 

  

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 2010 : 5 november 

• Publicatie van het jaarresultaat 2010: 25 maart  

• Terbeschikkingstelling van het jaarverslag 2010: 30 april  

• Algemene vergadering van 2011: 16 juni  

 

 

Verslag van KPMG, Commissaris van de Vennootschap 

 

 

KPMG, Bedrijfsrevisoren, heeft de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten 

van Rosier NV op 30 juni 2010 onderzocht, samen met het semester dat op die datum is afgesloten. 

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 26 juli 2010 wordt aan het volledig halfjaarlijks 

verslag toegevoegd. 


