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SEMESTERRESULTATEN 2009

 
  
     

RESULTATEN VAN HET 1

• Omzet: 58 M

• Bedrijfsresultaat: 

• Nettoresultaat: 

           ______________________

 
 

Na een historisch hoge groei in de loop van de landbouwcampagne 2007/2008 is het 
wereldverbruik van meststoffen met ongeveer 
nog onder dat van de 2006/2007 campagne
van de Groep Rosier uitmaken, wordt de val van het verbruik 
meststoffen op meer dan 50% geschat.
 
De voornaamste oorzaak van die onverwachte en hevige trendommekeer is essentieel te 
wijten aan een onevenwicht tussen de meststofkosten en de landbouwproductieprijzen, 
namelijk de koers van de voornaamste granen.
 
De zwakke vraag heeft prijzenverlaging
2008 veroorzaakt. Deze zijn 
semester van 2009 veralgemeend. Kali (K) is de laatste 
aanhalingsproces in juni laatstleden 
 
In deze ongunstige context heeft de Groep Rosier zijn 
oktober 2008 was begonnen:
naargelang het verkoopvolume 
voortgezet. 
 
 
 
 
         
 

                                                 
1 Bron : International Fertilizer Industry Association (IFA) 
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PERSBERICHT 

 

SEMESTERRESULTATEN 2009 
 

 
RESULTATEN VAN HET 1 ste SEMESTER 2009: 

Omzet: 58 M €  

Bedrijfsresultaat: -5,4 M€  

Nettoresultaat: -4,1 M€  

______________________ 

Na een historisch hoge groei in de loop van de landbouwcampagne 2007/2008 is het 
wereldverbruik van meststoffen met ongeveer 5%1 gedaald om een niveau te bereiken dat 
nog onder dat van de 2006/2007 campagne ligt. Op sommige markten die de afzetgebieden 
van de Groep Rosier uitmaken, wordt de val van het verbruik van gemengde NPK 

op meer dan 50% geschat. 

De voornaamste oorzaak van die onverwachte en hevige trendommekeer is essentieel te 
wijten aan een onevenwicht tussen de meststofkosten en de landbouwproductieprijzen, 

de koers van de voornaamste granen. 

De zwakke vraag heeft prijzenverlagingen van sommige grondstoffen vanaf het einde van 
Deze zijn doorgegaan en hebben zich geleidelijk in de loop van het 1

semester van 2009 veralgemeend. Kali (K) is de laatste belangrijke 
proces in juni laatstleden is begonnen. 

In deze ongunstige context heeft de Groep Rosier zijn bezuinigingsbelei
tober 2008 was begonnen: de producties van de granulatiewerkplaatsen zijn aangepast 

naargelang het verkoopvolume en het verminderingsprogramma van de exploitatiekosten is 

 
: International Fertilizer Industry Association (IFA) – Jaarcongres mei 2009 
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Na een historisch hoge groei in de loop van de landbouwcampagne 2007/2008 is het 
om een niveau te bereiken dat 

. Op sommige markten die de afzetgebieden 
van gemengde NPK 

De voornaamste oorzaak van die onverwachte en hevige trendommekeer is essentieel te 
wijten aan een onevenwicht tussen de meststofkosten en de landbouwproductieprijzen, 

vanaf het einde van 
en hebben zich geleidelijk in de loop van het 1ste 

belangrijke grondstof die zijn 

id voortgezet dat in 
van de granulatiewerkplaatsen zijn aangepast 

en het verminderingsprogramma van de exploitatiekosten is 
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De omzet van het 1 ste semester 2009 bedraagt
vergeleken met die van het 1ste

 
Ondanks een vermindering van meer dan
rekening gehouden met een bedrag van 3,7 miljoen 
voorraden, komt het bedrijfsresultaat 
winst van 13,2 miljoen € voor het 1
 
Na belasting berekend volgens de
op een verlies van 4,1 mil joen
geboekt van 9,4 miljoen €.  
 
Het verkort geconsolideerd overzicht 
de verkorte geconsolideerde balans 
 
 

a) Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet
resultaten   
 
 

  

in K

Begrijfsinkomen 

   waarvan: Omzet  

                   Andere bedrijfsopbrengsten

Bedrijfkosten 

Bedrijfsresultaat 

Financieel resultaat 

Resultaat vóór belastingen

Belastingen op het resultaat

Netto resultaat na belastingen

in € per aandeel

Nettoresultaat 
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semester 2009 bedraagt  58,0 miljoen € , een daling m
ste semester 2008 die 171,6 miljoen bedroeg. 

vermindering van meer dan 25 % van onze lopende vaste kosten, maar 
rekening gehouden met een bedrag van 3,7 miljoen € omwille van waardevermindering

het bedrijfsresultaat uit op een verlies van 5,4 mil j
voor het 1 ste semester van 2008 . 

Na belasting berekend volgens de IFRS normen wordt het 1 ste semest e
mil joen  €. Op 30 juni 2008 had de Groep  

 

overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
balans zijn de volgende: 

Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet -gerealiseerde 

 Groep Rosier 

K€ 30/06/2009 30/06/2008

58.539 172.235

58.026 171.575 

bedrijfsopbrengsten 513 660 

-63.904 -159.005

-5.365 13.230

-187 -288

belastingen -5.552 12.942

Belastingen op het resultaat 1.493 -3.560

Netto resultaat na belastingen  -4.059 9.382

aandeel      

-15,92 36,79 

de 4 

een daling met 66 % 
 

van onze lopende vaste kosten, maar 
omwille van waardeverminderingen op 

mil joen €, tegen een 

er 2009 afgesloten 
 Rosier een winst 

gerealiseerde resultaten en 

gerealiseerde 

30/06/2008 

172.235 

159.005 

13.230 

288 

12.942 

3.560 

9.382 
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      b) Verkorte geconsolideerde balans 
 
 

   

   in K

ACTIVA 

* Netto materiële activa

* Uitgestelde belastingen

* Activa van pensioenregelingen

* Voorraden 

* Handelsvorderingen en andere

* Liquide middelen 

TOTAAL  ACTIVA 

PASSIVA 

* Eigen vermogen 

  
     * Maatschappelijk kapitaal en 
uitgiftepremies 

       * Reserves 

       * Resultaat van het boekjaar

       * Eigen vermogen

* Uitgestelde belastingen

* Financiële schulden 

* Handelsschulden en andere

TOTAAL PASSIVA 
 
 
 
PERSPECTIEVEN  
 
 
Het derde kwartaal 2009 blijft onzeker
 

• De oogst die in West-Europa 
vermoeden. Toch blijven de eerste voo
betaald, laag, wat maakt dat ze een afwachtende houding 
aankopen van naoogst PK
verwachten.  

 
 
 

GROUPE 

Rue du Berceau 1 – B-7911 MOUSTIER (Hainaut) 
69 87 15 30 – Fax direct : +32 69 87 17 09  -  page 3 de 

mail : info@rosier.eu 

Verkorte geconsolideerde balans  

 Groep Rosier 

K€ 30/06/2009 31/12/2008

    

Netto materiële activa 14.433 13.839 

Uitgestelde belastingen 1.229 0 

ctiva van pensioenregelingen 7.744 7.795 

19.779 40.517 

Handelsvorderingen en andere 23.270 51.818 

1.327 1.168 

67.782 115.137 

    

    
Maatschappelijk kapitaal en 

2.748 2.748 

52.600 41.719 

van het boekjaar -4.059 12.921 

Eigen vermogen 51.289 57.388 

Uitgestelde belastingen 0 448 

 4 31.591 

Handelsschulden en andere 16.489 25.710 

67.782 115.137 

Het derde kwartaal 2009 blijft onzeker:  

Europa net begonnen is, laat goede rendementen 
vermoeden. Toch blijven de eerste voorlopige prijzen die aan de landbouwers worden 

, wat maakt dat ze een afwachtende houding aannemen
aankopen van naoogst PK meststoffen omdat ze nieuwe prijsverminderingen 

de 4 

31/12/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, laat goede rendementen in deze regio 
lopige prijzen die aan de landbouwers worden 

nemen wat betreft hun 
omdat ze nieuwe prijsverminderingen 
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• Op de uitvoermarkten herneemt de 
kopers vrezen voorraden op te doen van te dure producten.

 
Verderop hoopt de Groep een herleving van de vraag in lijn met de 
activiteit. 
 
 
 
HALFJAARLIJKS FINANCIEEL 
 
In overeenstemming met het k
halfjaarlijks financieel verslag. 
Dit is beschikbaar op de website 
Informatie ».  
Dit document kan ook verkregen worden op eenvoudige aanvraag op het 
+ 32 69 87 15 31. 
 
 
FINANCIELE KALENDER  
 
 

• Publicatie van het interimair bericht van het 2

• Publicatie van de jaarresultaten

• Terbeschikkingstelling

• Algemene vergadering

 
 
VERSLAG VAN KPMG, COMMISSA
 
 
KPMG, Bedrijfsrevisoren, heeft de 
van Rosier NV op 30 juni 2009
afgesloten. Dit onderzoek is in overeenstemming met de 
beperkte onderzoek van de tussentijdse financiële informatie
Information. Performed by the Independent Auditor of the Entity »
augustus 2009 wordt aan het volledig halfjaarlijks verslag toegevoegd.
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Op de uitvoermarkten herneemt de vraag maar met versnipperde aankopen
kopers vrezen voorraden op te doen van te dure producten. 

Verderop hoopt de Groep een herleving van de vraag in lijn met de fundamentals

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 

het koninklijk besluit van 14/11/2007 publiceert de Groep een 
.  

Dit is beschikbaar op de website van Rosier www.rosier.eu onder de rubriek

Dit document kan ook verkregen worden op eenvoudige aanvraag op het telefoonnummer

 

het interimair bericht van het 2de semester 2009: 6 novemb

jaarresultaten 2009: 26 maart 2010  

 van het jaarverslag 2009: 30 april 2010 

lgemene vergadering van 2010: 17 juni 2010  

KPMG, COMMISSARIS VAN DE VENNOOTSCHAP

, heeft de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten
i 2009 onderzocht, samen met het semester dat op die datum is 

Dit onderzoek is in overeenstemming met de ISRE 2410 norm gevoerd
beperkte onderzoek van de tussentijdse financiële informatie « Review of Interim Financial 
Information. Performed by the Independent Auditor of the Entity ». Het verslag
augustus 2009 wordt aan het volledig halfjaarlijks verslag toegevoegd. 

de 4 

maar met versnipperde aankopen. De 

fundamentals van de 

publiceert de Groep een 

onder de rubriek « Financiële 
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financiële staten 
, samen met het semester dat op die datum is 

norm gevoerd op het 
« Review of Interim Financial 

. Het verslag van 4 


