RESULTATEN VAN HET EERSTE SEMESTER 2007

Het resultaat voor belastingen stijgt met 1,2 M€
overeenkomstig de verwachtingen niettegenstaande
een lichte stijging van de omzet

In een steeds sterkere concurrentiële omgeving slaagt de groep PCB erin haar resultaten op
een aanzienlijke wijze te verbeteren.
Per 30 juni 2007 bedraagt het resultaat voor belastingen 2 619 K€, een stijging van 82,51
% in vergelijking met het eerste semester 2006.
Geconsolideerde kerncijfers van de groep PCB per 30 juni 2007
(IFRS-NORMEN – Niet geauditeerd)

In K€
Netto Omzet

1er semester
2007

1er semester
2006

Evolutie
(%)

226 892

225 315

0,70

12 884

12 475

3,28

5,68

5,54

2 917

1 802

61,88

2 571

1 429

79,92

49

6

716,67

2 619

1 435

82,51

-961

-487

Netto geconsolideerd resultaat

1 658

948

74,89

Netto geconsolideerd resultaat
aandeel van de groep

1 658

948

74,89

Brutomarge
% brutomarge
Bedrijfsresultaat voor
afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat voor belastingen
Belastingen

In EUR per aandeel
Netto geconsolideerd resultaat
Personeelsbestand (op
30/06/2007)

1er semester
2007

1er semester
2006

Evolutie
(%)

0,30

0,17

76,47

293

299

-2,01

De geconsolideerde netto omzet kende slechts een geringe stijging tijdens het eerste
semester 2007 (+0,70 %) hoofdzakelijk ten gevolge van de prijsdaling van de
geneesmiddelen, de brutomarge daarentegen steeg gelijktijdig van 5,54 % naar 5,68 %.

Per 30 juni 2007 stabiliseert het marktaandeel zich op 13,3 %.
De gevoelige daling van de bedrijfskosten meer bepaald de transportkosten, dragen bij tot
de verbetering van het bedrijfsresultaat (voor afschrijvingen) dat 2 917 K€ bedraagt in
vergelijking met 1 802 K€ in het eerste semester 2006.
Het financieel resultaat van 49 K€ verbetert eveneens dankzij een vermindering van de
gemiddelde schuldenlast, gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de interestvoet
tijdens deze periode. Zo dalen de financiële schulden van 24,7 M€ per 31 december 2006
naar 22 M€ per juni 2007.
Het netto resultaat voor belastingen bedraagt 2,6 M€ per 30 juni 2007 in vergelijking
met 1,4 M€ in het eerste semester 2006, zijnde een stijging van 82,51 %.
De belastingen ten bedrage van 961 K€ vastgesteld in het 1er semester 2007 stemmen
enerzijds overeen met het gebruik van de in 2005 uitgestelde geactiveerde belastingen ten
gevolge van de overgang naar de IAS-IFRS normen voor een bedrag van 845 K€ en
anderzijds met een belasting in hoofde van de vennootschappen voor een bedrag van 116
K€.
Het netto geconsolideerd resultaat bedraagt bijgevolg 1 658 K€ per 30 juni 2007 ;
tegenover 948 K€ per 30 juni 2006.
Vooruitzichten 2007
De groep PCB dient haar resultaatsniveau te bevestigen ondanks de moeilijkheden
betreffende de evolutie van de omzet.
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