TUSSENTIJDSE VERKLARING
VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN OVER HET
EERSTE TRIMESTER 2013 (*)

Opmerkelijke feiten


In een dalende markt, in een orde van een 2 %, bedraagt de geconsolideerde
netto-omzet 139 516 K€. Deze omzet, gerealiseerd in het eerste kwartaal van
2013, betekent een daling van -5,1 %, waarbij voor een goed begrip dient
toegevoegd dat dit inclusief de impact van de brand is. Er heeft zich november ll.
op de vestiging te Evere, waar zich ook de zetel van de vennootschap bevindt,
een zware brand voorgedaan.



Aangaande voorliggende periode bedraagt de percentuele brutomarge 5,69 %, in
vergelijking met 5,66 % in 2012.



Het netto resultaat bedraagt 1 387K€ (1 307K€ in 2012), waarbij de elementen
die te linken zijn aan de brand, in rekening worden genomen.
De operationele prestaties weerspiegelen de veerkracht van de onderneming, haar
goede beheersing van de kosten en de impact van de synergiën die tot stand
werden gebracht binnen de Celesio groep.



Het geconsolideerde nettoresultaat komt uit op 838 K€, (857K€ in de eerste
trimester van 2012).

Perspectieven
De economische onzekere context en de recessie die we kennen, waarbij de overheid
verplicht is om het begrotingstekort onder controle te krijgen, dwingt de overheid
mogelijk, om nog in 2013, sturende en bindende maatregelen voor de gezondheidssector
te nemen die een impact kunnen hebben op de werking en het resultaat.
In deze moeilijke marktomstandigheden en de bovendien zeer concurrerende markt, die
de distributie van farmaceutische producten toch is, blijft de PCB groep zich richten op
het verbeteren van haar productiviteit en de introductie van nieuwe synergiën.
De maatregelen die werden genomen en de opening van een bijkomende vestiging te
Zaventem, naar aanleiding van de zware brand in november, hebben de strategische
concurrentiepositie van Pharma Belgium goed gevrijwaard.
De groep PCB kijkt het jaar 2013 met vertrouwen tegemoet, waarbij ze steunt op haar
ervaring en kennis ter zake en natuurlijk de financiële steun van haar aandeelhouders.
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(*) Niet geauditeerde rekeningen
Voor meer informatie over de groep PCB, kunt U terecht op de website : www.pcb.be of bij Philippe LACROIX
via e-mail op het volgende adres : philippe.lacroix@pcb.be

