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Opmerkelijke feiten
Overzichtsrapport over de eerste 9 maanden van 2013
De geconsolideerde netto omzet, gerealiseerd tijdens de eerste 9 maanden van het jaar
2013, bedraagt 403.912 k €, wat een afname betekent van 6,4% in vergelijking met de cijfers
voor dezelfde periode van 2012.
Gedurende de eerste 9 maanden bedroeg de percentuele brutomarge 5,79%, tijdens
dezelfde periode in 2012 bedroeg de marge 5,64%.
Het operationele resultaat voor deze periode bedraagt 1.999 k €, een toename met 3,6%.
Indien de schadevergoedingen en niet recurrente kosten niet in aanmerking zouden worden
genomen, geeft dit een vermindering van de geconsolideerde netto omzet met 66 % in
vergelijking met het jaar 2012.
De omzet en het netto geconsolideerd resultaat worden zeer sterk beïnvloed door de
gevolgen van de brand in november 2012 te Evere waaronder de schadevergoeding ontvangen
vanwege de verzekering.

Verwachtingen
De Groep PCB zet zijn strategie betreffende rationalisatie en organisatie verder. We wensen de
aanbiedingen aan onze klanten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de verwachtingen en
verder wil de Groep zich positioneren op de groeisegmenten van de markt.
In dit kader, is vandaag het opzet van de directie van PHARMA BELGIUM, om oplossingen uit
te werken die de dienstverlening zo goed mogelijk bij de behoeften van de klant doen
aansluiten.
Op basis van informatie die vandaag ter beschikking is, in een geneesmiddelenmarkt die een
daling kende van 1 % gedurende de eerste 9 maanden en rekening houdende met de niet
recurrente elementen, is de PCB Group eerder voorzichtig bij de inschatting van het resultaat
over 2013.
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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

