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         10 maart 2009 
 
 

PERSBERICHT 
 

RESULTATEN 2008 : 
 

Groep Rosier (IFRS): 
Omzet : 315,9 M€ (+ 70 %)  
Bedrijfsresultaat : 19,1 M€ 
Nettoresultaat : 12,9 M€ (+ 96 %) 

  
      * * *  

STABIEL NETTODIVIDEND : 6,00 €/aandeel 
 

_____________ 
 
RESULTATEN  
 
 
In 2008 is de Groep in een zeer contrasterende context geëvolueerd. 
Gedurende de drie eerste kwartalen is de conjunctuur zeer gunstig gebleven, in 
lijn met het laatste kwartaal van 2007. In de loop van dezelfde periode zijn de 
verkopen van de Groep met 3% in volume toegenomen. Dankzij goede 
prijsniveaus en marges bedraagt het bedrijfsresultaat op het einde van 
september 18,0 miljoen €, vergeleken met 4,5 miljoen € voor dezelfde periode 
van 2007. 
 
Een zeer brutale ommekeer vond in het laatste kwartaal plaats. De prijzen van 
de landbouwproducten stortten in en de financiële en economische crisis heeft de 
prijs van sommige grondstoffen zoals zwavel en ammoniak naar beneden 
geduwd, evenals die van ureum en fosforzuur. 
 
Geconfronteerd met een daling van hun inkomsten en met nog hoge inputprijzen 
hebben de landbouwers een afwachtende houding aangenomen en hebben 
beslist hun aankopen uit te stellen en hun meststofverbruik te verminderen. 
Deze situatie heeft een weerslag gehad op al de verdelers die een prijsdaling en 
een daling van het verbruik vreesden zodat ze vanaf oktober hun aankopen 
hebben gestopt. 
 
In het vierde kwartaal van 2008 lagen de geleverde volumes 50% lager dan in 
dezelfde periode van 2007. Geconfronteerd met een verminderde commerciële 
activiteit en een verslechterde economische context heeft de Groep snel 
gereageerd en heeft, zoals aangekondigd, zijn productievolumes daarop 
aangepast. De Groep heeft in zijn verschillende granulatieateliers de activiteit 
stopgezet en een economische werkloosheid ingevoerd. 
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De daling van de volumes heeft een grote impact gehad op het bedrijfsresultaat 
van het 4de kwartaal dat 1,1 miljoen € bedraagt, vergeleken met 2,2 miljoen €  
in dezelfde periode van 2007. 
 
Rekening houdend met de goede prestaties van de eerste negen maanden en 
ondanks de slechte conjunctuur van het laatste kwartaal is de daling van de 
verkopen beperkt gebleven tot 10% in volume op jaarbasis. 
 
De vergelijkende jaarresultaten ten overstaan van vorige periode zijn als volgt: 
 
 

 Groep Rosier 
  2008 2007 

in K€ IFRS 
Bedrijfsinkomen 317.204 187.164 
   waarvan: Omzet 315.923 186.142 

            Andere bedrijfsbaten 1.281 1.022 

Bedrijfskosten -298.144 -180.428 
Bedrijfsresultaat 19.060 6.736 
Financieel resultaat -724 -352 
Resultaat voor belastingen1 18.337 6.392 
Belastingen op het resultaat2 -5.416 201 
Nettoresultaat na belastingen 12.921 6.593 

in € per aandeel     
Nettoresultaat 50,67 25,85 
Nettodividend 6,00 6,00 

 
 

                                                 
1 Inclusief quotum resultaten van de participaties volgens de equity-methode (1 K€ in 2008 en 8 K€ en 2007). 
2 Inclusief uitgestelde belastingwinst van 1,3 M€ in 2007 bij Zuid-Chemie voornamelijk afkomstig van 
recupereerbare belastingen op fiscale verliezen. 
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Balans 
 
 

  Groep Rosier 

   in K€ 2008 2007 
   IFRS 
    voor winstverdeling 
ACTIEF     
* Netto vaste activa 13.839 9.829 
* Uitgestelde belastingen 0 1.299 
* Actief - Pensioenfonds 7.795 6.340 
* Voorraden 40.517 24.537 
* Handelsvorderingen en overige  51.818 40.747 
* Liquide middelen 1.168 2.201 
TOTAAL DER ACTIVA 115.137 84.953 
PASSIEF      
* Eigen vermogen     
       * Kapitaal 2.550 2.550 
       *Reserves 41.917 37.365 
       * Resultaat van het boekjaar 12.921 6.593 
       * Eigen vermogen 57.388 46.508 
* Uitgestelde belastingen 448 29 
* Voorzieningen 0 1.200 
* Financiële schulden 31.591 4.458 
* Handelsschulden en overige  25.710 32.758 
TOTAAL DER PASSIVA 115.137 84.953 

 
 
 
Verslag van de Commissaris 
 
De commissaris, Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren 
vertegenwoordigd door Benoit Van Roost, heeft bevestigd dat zijn 
controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle 
correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, 
opgenomen in huidig persbericht, zou moeten doorgevoerd worden. 
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Dividend 
 
Aan de algemene vergadering van 18 juni 2009 zal de betaling van een 
nettodividend van 6,00 € per aandeel worden voorgesteld, gelijk aan het 
dividend dat in 2008 is uitbetaald op basis van de resultaten van 2007. 
 
Als de vergadering hiermee instemt, wordt het dividend vanaf 26 juni 2009 
betaalbaar. 
 
 
Vooruitzichten 
 
Er heeft zich sinds de afsluiting van het boekjaar op 31 december 2008 geen 
enkele gebeurtenis voorgedaan die van aard is de toestand van de Vennootschap 
te beïnvloeden. 
 
De ongunstige conjunctuur van het laatste kwartaal van vorig jaar zet zich voort 
in 2009, met een quasi onbestaande vraag van de landbouwers die 
geconfronteerd zijn met een nauwelijks merkbare stijging van de graanprijzen en 
met inputprijzen die ze nog te hoog vinden. Tegenover deze situatie nemen de 
landbouwers een voorzichtige houding aan, stoppen hun aankopen en verkiezen 
hun stocks op te gebruiken. 
 
De granulatieateliers die sinds half december volledig waren stil gelegd, zijn 
slechts gedeeltelijk heropgestart sinds 9 februari. De verkopen van het eerste 
kwartaal van 2009 zouden maar een kwart van dezelfde periode van 2008 
vertegenwoordigen. Het resultaat van het eerste kwartaal zou negatief moeten 
zijn. 
 
Verder - gezien de weinig doorzichtige context - verwacht de Groep een moeilijke 
periode tot het einde van de landbouwcampagne 2008/2009. In dit kader zouden 
nieuwe productiestoppen plaats kunnen vinden. 
 
De situatie zou daarna beter worden: 
 

• De vermindering van het wereldareaal, de bezuinigingen op bemesting en 
de minder gunstige weersomstandigheden in sommige grote 
productieregio’s zouden dit jaar kunnen leiden tot een terugloop van de 
tarweoogst  in vergelijking met 2008. 
        

• Ondanks een vermindering van de gebruikte hoeveelheden voor bio-
energieteelt zou de menselijke graanconsumptie moeten blijven stijgen, in 
lijn met de groei van de wereldbevolking.  
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• De meststofprijzen zouden meer stabiel moeten blijven nadat een nieuw 
evenwicht tussen vraag en aanbod bereikt is. 

 
Al die elementen zouden moeten leiden tot een verbetering van de rendabiliteit 
van de landbouwsector en een regelmatige en duurzame groei van de 
meststofsector. 
 
Dankzij zijn commerciële dynamiek en zijn gediversifieerde aanwezigheid in 
talrijke landen, zijn efficiënt industriëel apparaat en de kwaliteit van zijn 
personeel beschikt de Groep Rosier over veel troeven om ten volle te profiteren 
van de verwachte economische heropleving. 
 
  
 
Financiële kalender 
 

• Publicatie van het jaarverslag 20083: 30 april 2009 
• Tussentijds verslag betreffende het 1ste semester: 15 mei 
• Algemene vergadering: 18 juni 
• Dividenduitbetaling: 26 juni 
• Publicatie van de resultaten van het 1ste semester 2009 : 4 augustus 
• Tussentijds verslag betreffende het 2de semester: 6 november 

    

                                                 
3 Beschikbaar op de site van de Vennootschap onder de rubriek « Financiële informatie ». Papierversies zijn 
beschikbaar op aanvraag. 


