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GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

 

PERSBERICHT
1
 

 

RESULTATEN 2015: 

 

• Omzet: 252,8 M€ (243,8 M€ in 2014) 

• Bedrijfsresultaat: 6,6 M€ (2,6 M€ in 2014
2
) 

• Nettoresultaat voor de periode: 4,9 M€ (2,3 M€ in 2014) 

 

********   

Resultaten 

 

De Groep Rosier heeft zijn 135e boekjaar in een algemeen bewogen en moeilijke context 

afgesloten: 

� Aanhoudend onzeker en onstabiel klimaat; 

� Vertraging van de mondiale economische groei; 

� Scherpe daling van de olieprijzen die de kopers deed twijfelen en hopen dat die zou  

leiden tot een prijsdaling van sommige grondstoffen voor meststoffen. 

 

In de landbouwsector was de wereldproductie van granen aanzienlijk, ook al werd het 

historische niveau van 2014 niet gehaald. De vroegere voorraden - vooral tarwe - en de 

zwakke toename van het verbruik hebben de marktprijzen van de voornaamste granen 

onder druk gezet. 

 

Die verschillende factoren hadden een negatieve invloed op het wereldwijde verbruik van 

meststoffen. Hoewel de menselijke bevolking blijft toenemen, is de wereldwijde vraag naar 

bemestingselementen lichtjes achteruitgegaan
3
. 

  

Anderzijds is de Groep Rosier verdergegaan met de uitvoering van zijn ambitieus 

omvormingsprogramma, dat bedoeld is om 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 kwaliteit van 

de producten, de ontwikkeling van de sterke punten van Rosier, een ambitieus 
investeringsprogramma en een intensere samenwerking met Borealis, zijn 

meerderheidsaandeelhouder.  
 

                                                
1
  Eveneens te raadplegen op de website www.rosier.eu in de rubriek 'Financiële informatie' 

2 Na herindeling van de wisselkoersverschillen in het financiële resultaat 
3 Bron: IFA – Strategic Forum – November 2015 
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In dat kader, en zoals aangekondigd in onze vorige berichten van 2015, hebben we 

verschillende handelsovereenkomsten gesloten met Borealis L.A.T GmbH (100% 

dochtermaatschappij van de Groep Borealis). Daarbij werd Borealis L.A.T door Rosier 

aangesteld als exclusieve verdeler in een groot aantal Europese landen, en werd Rosier 

exclusief verdeler van Borealis L.A.T voor producten van Borealis op de nationale markt en 

buiten Europa. 

 

Al die verschillende factoren samen hebben een grote invloed gehad op onze activiteiten en 

resultaten van 2015: 

 

� In het eerste halfjaar werden onze activiteiten voornamelijk om industriële redenen 

verstoord: ontoereikende beschikbaarheden van onze producten op bepaalde 

tijdstippen en sporadische moeilijkheden bij de bevoorrading van sommige 

strategische grondstoffen. 
 
Over het hele jaar, en ook al werden de doelstellingen niet gehaald, zijn onze 

producties van gekorrelde meststoffen met ongeveer 5% gestegen ten opzichte van 

2014 . 
 

� De verkochte volumes zijn in 2015 met ongeveer 3%  gedaald ten opzichte van die 

van 2014. De gedaalde verkoop van het eerste halfjaar (- 13%) kon niet volledig 

worden goedgemaakt in het tweede halfjaar.  
De verkoop van de specialiteitsmeststoffen is blijven stijgen. 

 

� De omzet van 2015 bedraagt € 252,8 miljoen, dat is een stijging met ongeveer 4% ten 

opzichte van 2014, die het gevolg is van de stijging van de gemiddelde 

verkoopprijzen, vooral tijdens de eerste helft van het jaar.  

 

� De inkrimping van de eenheidsmarges werd grotendeels gecompenseerd door de 

positieve impact van de handelsovereenkomsten die in 2014 tussen Borealis L.A.T en 

de Onderneming werden gesloten, en die in 2015 ten einde liepen. 

 

� Na aftrek van de bedrijfskosten bedraagt het bedrijfsresultaat € 6,6 miljoen  

tegenover € 2,6 miljoen in 2014.  
 
Het bedrijfsresultaat van 2015 werd bekomen nadat rekening werd gehouden met de 

volgende elementen: 

o Afschrijvingen en waardeverminderingen tot een bedrag van € 4,2 miljoen €  
(€ 4,7 miljoen in 2014). 

o Een terugname van een eerder gevormde voorziening van  € 4,2 miljoen die 

betrekking had op het pensioenfonds van Rosier Nederland. De nieuwe 

overeenkomst, die in werking is getreden op 1 januari 2016,  definieert dat 

pensioenplan voortaan als een pensioenregeling op basis van vaste bijdragen, 
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waarbij geen voorziening voor toekomstige engagementen meer moet 

worden gevormd. 

 

� Het financieel resultaat haalde  € 0,1 miljoen tegenover € 0,3 miljoen in 2014.  
  

� Het nettoresultaat voor deze periode, na belastingen, bedraagt € 4,9 miljoen, 

tegenover € 2,3 miljoen in 2014. 
 

Dit zijn de belangrijkste financiële gegevens van de Groep Rosier: 

 

 

in duizenden € 2015 2014*   2015/2014 

Bedrijfsopbrengsten 258.839 245.165     

   waarvan: Omzet 252.805 243.755   + 3,7% 

            Andere bedrijfsopbrengsten 6.034 1.410     

Bedrijfskosten -252.210 -242.526     

Bedrijfsresultaat 6.629 2.639   +151,2% 

Financieel resultaat 99 283   

Resultaat vóór belastingen 6.728 2.922   

Belastingen op het resultaat -1.876 -588     

Resultaat van de periode 4.852 2.334   +107,9% 

 

in € per aandeel 2015 2014*   2015/2014 

Resultaat van de periode 19,03 9,15   +107,9% 

EBIT 26,00 10,35   +151,2% 

EBITDA 43,19 28,64   +50,8% 

Brutodividend - -   

 

*Herwerkte gegevens om de verandering van boekhoudprincipes met betrekking tot de presentatie van 

valutawinsten en  -verliezen weer te geven. 

 

 

De bovenvermelde, samengevatte geconsolideerde resultaten werden door de Raad van 

Bestuur afgesloten op donderdag 11 februari 2016. 

 

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 persbericht. 
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Winstverdeling 

 

De nettowinst van Rosier SA (moedermaatschappij) bedraagt K€ 1.973 in 2015 (K€ 1.569 in 

2014). 

 

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 2015 over te dragen. 

 

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

K€ 26.216 bedragen op donderdag 31 december 2015. 

 

Vooruitzichten 

 

Er heeft zich sinds de afsluiting van het boekjaar op donderdag 31 december 2015 geen 

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

beïnvloeden. 

De huidige situatie maant ons aan tot een voorzichtige interpretatie van onze resultaten van 

de eerste maanden van het jaar:  

� De Europese kopers nemen een afwachtende houding aan, en stellen hun 

bestellingen uit met het oog op een prijsdaling. In het verleden heeft zo'n situatie 

helaas vaak geleid tot een daling van het verbruik van samengestelde meststoffen, 

welke specifiek door Rosier worden verkocht. 

� Wat de export betreft, stellen we vast dat sommige landen die sterk afhankelijk zijn 

van de financiële inkomsten uit de energieverkoop, en waarmee wij reeds vele jaren 

handelsrelaties onderhouden, hun aankopen voor zich uitschuiven. 

 

Financiële kalender 2016 

 

• Publicatie van het jaarverslag 2015
4
 : 29 april 

• Algemene vergadering: 16 juni om 10.30 u. 

• Publicatie van de resultaten van het 1e halfjaar: 5 augustus  

 

 

     Voor de Raad van Bestuur, 

 

                Willy Raymaekers 

   Voorzitter en CEO van de Groep Rosier 
 

                                                
4
  Te raadplegen op de website van de Onderneming (www.rosier.eu) vanaf vrijdag 29 april 2016 in de rubriek  

       'Financiële informatie' Papieren versies zijn beschikbaar op verzoek. 
 


