GROEP
21 maart 2012, 17.30 u.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT1
RESULTATEN 2011:
•
•
•

Omzet: € 265,0 mio (+ 19%)
Bedrijfsresultaat: € 9,6 mio (+ 2%)
Nettoresultaat voor de periode: € 6,6 mio (+ 9%)
********

DIVIDEND: € 8 bruto/aandeel ( = )
________________

Resultaten
2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.
De verdere heropleving van de economie en de aanhoudend hoge noteringen van de
belangrijkste landbouwproducten hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de
vraag naar meststoffen wereldwijd sterk was in het 1e halfjaar. Dit leiddee tot opeenvolgende
prijsverhogingen van onze grondstoffen en afgewerkte producten die tot eind 2011 hebben
voortgeduurd.
Onze verkochte volumes in het 1e halfjaar zijn vergelijkbaar met die van dezelfde periode in
2010, hoewel een droogteperiode het verbruik van traditionele voorjaarsmeststoffen
meststoffen (NPK)
op de Europese markt verminderde.
In de 2e jaarhelft hebben de aankopers door onzekerheden
onzekerheden over het verslechterende
economische klimaat en dit ondanks de hoge graanprijzen en de goede oogst, hun aankopen
voor het laagseizoen ter voorbereiding van de volgende bemestingsperiode beperkt. Onze
leveringen namen in het 2e halfjaar met 8% af in verhouding
verhouding tot de goede activiteit voor
dezelfde periode in 2010 en dat hoofdzakelijk op de Europese markt.
mark
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Onze leveringen van gespecialiseerde producten bleven in 2011 globaal stabiel. Onze
vloeibare producten blijven zich sterk ontwikkelen maar de vraag
vraag naar wateroplosbare
meststoffen daalde door de moeilijke geopolitieke context in bepaalde regio’s.
De resultaten van de Groep Rosier weerspiegelen dit gunstige klimaat:
•

De omzet van 2011 ligt met € 265,0 mio 19 % hoger dan de € 223,4 mio van 2010. De
omzetstijging is het gevolg van de toename van de eenheidsprijzen met 25% terwijl
de volumes met 6% zijn gekrompen.

•

De totale brutomarge van al onze activiteiten is in vergelijking met vorig jaar met
17% toegenomen dankzij de opeenvolgende prijsverhogingen
prijsverhogingen op de markt.

Het bedrijfsresultaat van 2011 bedraagt € 9,6 mio tegenover € 9,4 mio in 2010. Het resultaat
van 2010 omvatte een afboeking van waardeverlies op handelsrisico’s ten bedrage van € 1,9
mio; in 2011 hebben niet-recurrente
recurrente elementen ten bedrage
bedrag van € 0,9 mio het resultaat
positief beïnvloed.
Rekening houdend met het financiële resultaat en de belastingen komt de nettowinst uit op
€ 6,6 mio. Dat is 9% meer dan het resultaat van € 6,0 mio in 2010.
Financiële kerngegevens voor de Groep Rosier:
in duizenden €
Bedrijfsinkomsten
waarvan: Omzet
Andere bedrijfsinkomsten
sten

Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat vóór belastingen
Belastingen op het resultaat
Resultaat van de periode

2011

2010

267.134

224.615

2011/2010

18,63%

264.983

223.369

2.151

1.246

-257.565

-215.265

9.569

9.350

2,34%

-493

-895

-44,92%

9.076

8.455

7,34%

-2.509

-2.431

6.567

6.024

9,01%
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in € per aandeel

2011

2010

2011/2010

Resultaat van de periode

25,75

23,62

9,01%

EBITDA
EBITDA vóór niet-recurrente
recurrente
elementen

53,90

32,30

66,87%

50,57

24,85

103,50%

Brutodividend

8,00

8,00

=

De geconsolideerde financiële situatie van de Groep Rosier kan als volgt worden
samengevat:
in duizenden €

2011

2010

2011/2010

ACTIVA
Netto vaste activa
Activa uitgestelde belastingen

18.224

17.114

1.767

2.859

55

24

Andere niet-vlottende activa
Totaal van de niet-vlottende
vlottende activa

20.046

Voorraden

19.997

0,25%

43.170

32.998

84

410

Handelsvorderingen

49.675

39.236

Andere vorderingen

1.231

2.781

Liquide middelen en equivalenten

3.196

3.187

Belastingvorderingen

Totaal vlottende activa

97.357

78.612

23,84%

TOTAAL DER ACTIVA

117.403

98.609

19,06%

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Reserves en uitgestelde resultaten
Totaal van het eigen vermogen

2.748

2.748

47.975

43.408

50.723

46.156

9,89%

PASSIVA
Voordelen personeel
Totaal van de niet-vlottende
vlottende passiva

1.220
1.220

Belastingverplichtingen

1.228
1.228

-0,64%

88

0

Rentedragende leningen en ontleningen

26.428

11.645

Handelsschulden

34.692

35.067

Andere schulden

4.252

4.514

Totaal van de vlottende passiva

65.460

51.226

27,79%

Totaal der passiva
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN
PASSIVA

66.680

52.453

27,12%

117.403

98.609

19,06%
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De bovenvermelde, samengevatte geconsolideerde rekeningen werden door de Raad van
Bestuur afgesloten op 7 maart 2012.

Verklaring van de Commissaris
De Commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Benoit Van Roost, heeft
een attest zonder voorbehoud uitgegeven over het geconsolideerd en niet-geconsolideerd
niet
jaarresultaat en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens die in dit persbericht zijn
opgenomen geen manifeste onsamenhangendheden met
met de rekeningen vertonen.

Dividend
Aan de algemene vergadering van 21 juni 2012 zal een brutodividend van € 8 per aandeel
worden voorgesteld (€
€ 6 netto na aftrek van 25% roerende voorheffing). Dat is identiek aan
het dividend voor het boekjaar 2010. Het voorgestelde dividend komt overeen met 31% van
het resultaat voor de periode.
Als de vergadering hiermee instemt zal het dividend betaalbaar zijn op 29 juni 2012.

Vooruitzichten
Er heeft zich sinds de afsluiting van het boekjaar op 31 december 2011 geen
geen enkele
gebeurtenis voorgedaan die van aard is de toestand van de Groep beduidend te
beïnvloeden.
We zien de eerste maanden van 2012 in onze belangrijkste afzetmarkt een beduidende
daling van de vraag in vergelijking met dezelfde periode in 2011; die situatie wordt nog
versterkt door minder gunstige klimaatomstandigheden. We verwachten daarom in het 1e
kwartaal
wartaal duidelijk minder goede resultaten te boeken dan in het 1e kwartaal van 2011.
Voor de rest van het jaar rekenen we erop dat de prijzen van de belangrijkste
graanproducten hoog zullen blijven en dat dit de meststoffenmarkt zal ondersteunen.
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Financiële kalender 2012
•

•
•
•
•
•

Publicatie van het jaarverslag 20112 : 27 april
Tussentijdse verklaring over het 1e halfjaar: 9 mei
Algemene vergadering: 21 juni
Uitbetaling van het dividend: 29 juni
Publicatie van de resultaten van het 1e halfjaar: 3 augustus
Tussentijdse verklaring over het 2e halfjaar: 19 oktober

Voor de Raad van Bestuur,

Daniel Richir
CEO Groep Rosier
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