Verklaring
Resultaat afgesloten op 31 maart 2017

Publicatie van het voorlopige resultaat

Naar aanleiding van de publicatie op 23 juni 2017 van het jaarverslag van Celesio AG,
communiceert de PCB Groep jaarlijks haar tussentijdsresultaat. Geen informatie van de PCB
Groep is te herkennen vanuit de Duitse geconsolideerde jaarrekening. Het is dus niet mogelijk
om het resultaat van PCB op basis van het resultaat van Celesio AG te voorzien. De cijfers, die
hieronder vermeld zijn, zijn voorlopig en niet geauditeerd.
In een licht groeiende markt in de distributieactiviteiten, heeft de PCB Groep een omzet van
527.655.132 € gerealiseerd. Dit betekent een stijging van 2,25% vergeleken met vorig jaar.
Deze prestatie van de omzet is het gevolg van een lichte winst van marktaandeel in Brussel en
de Vlaamse regio's. De operationele doelmatigheid van de nieuwe vestiging gelegen in
Eppegem is mede de sleutel tot dit succes. Inderdaad, er wordt een passend antwoord gegeven
aan de verwachtingen van onze klanten en laboratoria via de automatisering, de controle van de
voorbereidingsketen, de grootste beschikbaarheid van producten en de beste referentie door het
centraliseren.
De waarde brutomarge stijgt vergeleken met vorig jaar met 2,46%. Het percentage van de
brutomarge stabiliseert zich op 5,64% van de omzet, ondanks de overheidsmaatregelen.
Het bedrijfsresultaat is afgerond met een verlies van 176.555 € en een verbetering van
2.614.291 € op basis met dezelfde periode van vorig jaar, zonder de uitzonderlijke vergoeding
van de verzekering (ter herinnering, deze bedroeg 6.374.775 €).
Het resultaat na belastingen leidt tot een verlies van 497.284 €.
Zoals vermeld in de persberichten van 2 mei 2017, heeft Celesio, de indirecte meerderheidsaandeelhouder van PCB, de definitieve overname van de Belmedis Groep, filiaal van de
Belgische distributieactiviteiten van de Franse coöperatieve Welcoop, aangekondigd.
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Voor meer informatie over de groep PCB, kunt U terecht op de website : www.pcb.be of bij heer Philippe Lacroix via
e-mail op het volgende adres : philippe.lacroix@pcb.be

