Tussentijdse verklaring
Halfjaarlijks financieel verslag 2013 (*)

Opmerkelijke feiten
•

De geconsolideerde netto omzet, gerealiseerd tijdens het eerste semester
van 2013, bedraagt 274 777 K€, zijnde een afname met 6,5 %.

•

Gedurende deze periode bedroeg de percentuele brutomarge 5,69 %, ter
vergelijking, tijdens dezelfde periode in 2012 bedroeg de marge 5,64 %.

•

Het operationele resultaat voor deze periode bedraagt 3 444 K€ en is
enerzijds samengesteld uit een resultaat van 816 K€, verkregen vanuit de
normale activiteiten, en anderzijds vanuit het uitzonderlijke resultaat van 2
628 K€. Dit laatste bedrag betreft de voorziene vergoedingen vanwege de
verzekeringen, ten gevolge van de brand van het depot te Evere in november
2012.

•

Het geconsolideerde nettoresultaat bedraagt 2 145 K€, en kent een
toename van 57 % ten opzichte van de eerste zes maanden van 2012.

Verwachtingen
In de huidige onzekere economische context kende de geneesmiddelenmarkt een
daling van 1,8 % over de eerste 6 maanden van dit jaar, dit grotendeels ten gevolge
van overheidsmaatregelen die de uitgaven binnen de gezondheidszorg moesten doen
dalen.
Verder bleken de gevolgen van de brand, die zich einde 2012 voordeed in het
centrale depot te Evere, nog steeds relevant. Het marktaandeel heeft zich
gestabiliseerd op 15,1% dankzij de opening van het depot te Zaventem in januari
2013. Ter vergelijking, het marktaandeel voor de eerste 6 maanden van 2012
bedroeg 16,2%.
Het te verwachten netto eindresultaat zal ongetwijfeld beïnvloed blijven door de
gevolgen van de brand, alsook door de overheidsmaatregelen en de impact van een
geneesmiddelenmarkt in teruggang. PCB Group versterkt zijn commerciële strategie
door een doelgericht marketingaanbod en zet daarnaast de rationalisatie van de
organisatie door, voornamelijk door de hergroepering van de vestigingen te Oostende
en te Gent.
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(*) De semestriële cijfers werden niet geauditeerd en zijn ter uwer beschikking op de website van PCB nv.
Voor alle verdere informatie met betrekking tot de Groep PCB, kan u de site raadplegen : www.pcb.be of
kan u zich wenden tot Philippe LACROIX via een e-mail aan het volgende mailadres :
philippe.lacroix@pcb.be

