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6 augustus 2015, 17.00 u.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT
RESULTATEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2015
Omzet: € 134,1 mio (€ 140,8 mio in het 1e halfjaar 2014)
Bedrijfsresultaat (EBIT): in evenwicht (€ 4,4 mio in het 1e halfjaar 2014)
Resultaat voor de periode: € -0,4 mio (€ 3,1 mio in het 1e halfjaar 2014)
______________________________

Resultaten
De Groep Rosier heeft het in eerste halfjaar van 2015 een moeilijke overgangsperiode doorgemaakt. In
een zwakke marktsituatie voor samengestelde meststoffen hebben eenmalige kosten evenals bepaalde
gevolgen van de geleidelijke invoering van het omvormingsprogramma voor de versterking van de
commerciële synergieën tussen Rosier en de Groep Borealis, een bedrijfsresultaat in evenwicht voort
gebracht dat beduidend lager ligt dan dat van het eerste halfjaar van 2014.
Wat het verbruik betreft, bevestigt de IFA1 zijn laatste voorspellingen dat de groei van het wereldwijde
meststoffenverbruik na de campagne van 2014-2015 op ongeveer 1% wordt geschat, wat minder is dan
de aangroei van de wereldbevolking en het gemiddelde van de vorige jaren. In West-Europa, het grootste
afzetgebied van de Groep Rosier, lijkt de daling van het verbruik van samengestelde meststoffen (PK en
NPK) echter minder groot dan de vooruitzichten in het begin van het jaar deden vermoeden.
In die context kunnen de activiteiten en de resultaten van de Groep Rosier in het eerste halfjaar van 2015
als volgt worden samengevat:


De omzet van het eerste halfjaar van 2015 vertoont met € 134,1 mio een lichte daling (- 4,7%) in
vergelijking met de € 140,8 mio van 2014. Achter dat percentage gaat echter een grotere daling
van de volumes schuil (- 12,7%), terwijl de gemiddelde verkoopprijzen met 9,2% zijn toegenomen.
De daling van de volumes was voornamelijk afkomstig van de gekorrelde producten in onze
fabrieken en heeft betrekking op al onze markten.
Los van de gevolgen verbonden aan de vraag, was de belangrijkste oorzaak voor de daling van
onze activiteiten de ontoereikende beschikbaarheid van producten op bepaalde tijdstippen. Dat
was het gevolg van technische problemen in onze werkplaats in Sas van Gent, sporadische
moeilijkheden bij de bevoorrading van bepaalde strategische grondstoffen en de geleidelijke
implementatie van de nieuwe commerciële organisatie met ingang van 1 juni 2015 waarover de
twee laatste berichten handelden. Anderzijds hebben we in het eerste halfjaar geanticipeerd op
de stilstanden voor het jaarlijkse onderhoud van al onze granulatoren, die gewoonlijk in juli en
augustus plaatsvonden.
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De gemiddelde eenheidsmarges bereiken niet hun niveau van het eerste halfjaar van 2014
doordat de prijsverhoging van de grondstoffen niet volledig kon worden doorberekend in de
verkoopprijzen. Samen met de lagere volumes daalt de totale brutomarge met meer dan € 3
miljoen.



Na aftrek van de bedrijfskosten, met inbegrip van de afschrijvingen en waardeverminderingen
voor € 2,6 miljoen (bedrag praktisch identiek aan dat van 2014), wordt het bedrijfsresultaat (EBIT)
afgesloten in evenwicht; het bedrijfsresultaat van het eerste halfjaar van 2014 kwam uit op een
winst van € 4,4 miljoen.



Na de financiële lasten en de belastingen op het resultaat komt het nettoresultaat van de periode
uit op een verlies van € 0,4 miljoen (- € 1,38/aandeel), tegenover een nettowinst van € 3,1 miljoen
(€ 12,20/aandeel) over het eerste halfjaar van 2014.

Er heeft zich sinds de afsluiting van de periode op 30 juni 2015 geen enkele gebeurtenis voorgedaan die
van aard is de toestand van de Groep beduidend te beïnvloeden, met uitzondering van de
handelsovereenkomsten die met de Groep Borealis werden afgesloten.2.
De halfjaarresultaten en de geconsolideerde financiële situatie van de Groep kunnen als volgt worden
samengevat:
a) Halfjaarresultaten
in € 1.000
Bedrijfsopbrengsten
waarvan: Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten

1e halfjaar 2014

135.725

141.257

134.092

140.758

1.633

499

-135.739

-136.870

-14

4.387

Financieel resultaat

-365

-91

Resultaat vóór belastingen

-378

4.296

27

-1.185

-351

3.111

Bedrijfsresultaat

Belastingen op het resultaat
Resultaat van de periode

2

1e halfjaar 2015

Persberichten van 27 mei en 23 juli 2015
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1e halfjaar 2015

1e halfjaar 2014

EBITDA

10,06

27,60

EBIT

-0,05

17,20

Resultaat van de periode

-1,38

12,20

in € per aandeel

b) Geconsolideerde financiële situatie
in € 1.000
ACTIVA
Netto vaste activa
Activa uitgestelde belastingen
Andere niet-vlottende activa
Totaal van de niet-vlottende activa
Voorraden
Belastingvorderingen
Handelsvorderingen
Andere vorderingen
Liquide middelen en equivalenten
Totaal van de vlottende activa
TOTAAL VAN DE ACTIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Reserves en overgedragen resultaat
Totaal van het eigen vermogen
PASSIVA
Voordelen personeel
Totaal van de niet-vlottende passiva
Belastingverplichtingen
Rentedragende leningen en ontleningen
Handelsschulden
Andere schulden
Totaal van de vlottende passiva
Totaal van de passiva
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE
PASSIVA

30.06.2015 31.12.2014
28.088
3.108
1
31.197
60.162
204
43.289
6.107
541
110.303
141.500

28.549
2.615
2
31.166
49.588
500
44.710
4.468
2.047
101.313
132.479

2.748
46.233
48.981

2.748
46.584
49.332

7.310
7.310

7.368
7.368

164
45.105
34.375
5.565
85.210
92.520

40.299
30.846
4.634
75.779
83.147

141.500

132.479
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Vooruitzichten
Tijdens het tweede halfjaar gaan we verder met de implementatie van het uitgebreide
omvormingsprogramma, dat bedoeld is om de activiteiten en de resultaten van de Groep Rosier de
komende jaren te versterken. Anderzijds zouden de handelsovereenkomsten met de Groep Borealis zoals
aangekondigd in onze laatste berichten van 27.05.2015 en 23.07.2015 moeten leiden tot een verzadiging
van onze productiemiddelen, ongeacht het seizoensgebonden karakter van de vraag.
Op basis daarvan verwachten we dat de resultaten van het tweede halfjaar 2015 beduidend hoger liggen
dan die van het tweede halfjaar 2014 en het eerste halfjaar 2015. Behoudens uitzonderlijke elementen
rekenen we erop dat het bedrijfsresultaat van heel 2015 aansluit bij dat van 2014, dat € 3,2 miljoen
bedroeg.
Halfjaarlijks financieel verslag
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 14.11.2007 publiceert de Groep een halfjaarlijks financieel
verslag.
Dat is beschikbaar op de website van Rosier (www.rosier.eu) in de rubriek "Financiële Informatie".
Dit document kan ook aangevraagd worden op het nummer + 32 69 87 15 31.
Financiële kalender
•
•
•

Publicatie van de jaarresultaten van 2015: 19 februari 2016
Terbeschikkingstelling van het jaarverslag 2015: 29 april 2016
Algemene vergadering van 2016: 16 juni om 10.30 u.

Verslag van KPMG, Commissaris van de Vennootschap
KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de tussentijdse samengevatte geconsolideerde rekeningen van Rosier nv op
30 juni 2015 beperkt onderzocht, samen met het halfjaar dat op die datum werd afgesloten. Dit
onderzoek werd gevoerd in overeenstemming met de ISRE 2410-norm 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 6 augustus 2015 is bij het halfjaarlijks financieel verslag gevoegd.

Willy Raymaekers
CEO van de Groep Rosier
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