PCB

Een resultaat voor belastingen van 1,4 M€ : een verwachte groei
dankzij de resultaten van de herstructureringsmaatregelen

In de concurrentiële markt van de farmaceutische distributie, beïnvloed door de opeenvolgende
prijsdalingen van de geneesmiddelen, heeft de groep PCB een geconsolideerde netto-omzet
gerealiseerd van 225 315 K€, een daling van 1,46 % in vergelijking met deze gerealiseerd in het
eerste semester 2005.
Ondanks de daling van de activiteit en de marge, is het operationeel resultaat (voor
afschrijvingen) aanzienlijk verbeterd met 941 K€ en bedraagt 1 802 K€ dankzij de resultaten van
de herstructurering.
De combinatie van een aangepast beheer van de commerciële schuldvorderingen en van de stijging
van de interestvoet, leidt tot een aanzienlijke daling van het financieel resultaat met 207 K€.
Aldus bedraagt het resultaat voor belastingen 1,4 M€ per einde juni 2006.
De belastingen van 487 K€, vastgesteld tijdens het eerste semester 2006, zijn het gevolg van een
gedeeltelijk gebruik van de geactiveerde uitgestelde belastingen vastgesteld in 2005 ten gevolge
van de overgang naar de norm IAS-IFRS.
Het netto geconsolideerde resultaat bedraagt zo 948 K€ op het einde van het 1ste semester
2006.
Geconsolideerde sleutelcijfers van de groep PCB op 30 juni 2006 (IFRS normen - niet geauditeerd)
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(*) Sleutelcijfers van het 1ste semester 2005 herwerkt: Ingevolge de beslissing betreffende de rekeningen afgesloten
op 31/12/2005 om de fiscale verliezen in uitgestelde belastingen op te nemen en de betalingskortingen in het financieel
resultaat te boeken, dienden de resultaten van het 1ste semester 2005 ook herwerkt te worden.

De financiële schulden bedragen 25,4 M€ per 30 juni 2006 ten opzichte van 27,2 M€ per 31
december 2005.
Vooruitzichten 2006
De herstructureringsmaatregelen die begin 2006 werden beeindigd zouden moeten toelaten om de
bedrijfsresultaten van de vennootschap duurzaam te maken en op zijn minst de gevolgen te
verminderen van de belangrijke prijsdaling van de geneesmiddelen beslist in juni 2006.
Een van de prioriteiten van de vennootschap voor de komende maanden is het stabiliseren van
haar marktaandeel.
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