r .ln 2005, een matige omzet en resultaat
ten gevolge van de

herstructurering
van het distributienet.
.De active ring van de overdraagb;!re verliezen verbetert
de balanssituatie van PCB

Kerncijfers

van de Groep PCB
Evolutie

Norm;n
Netto

aanzienlijk

Evolutie

(in %)
446 848
25 226

Omzet

Brutomarge
Bedrijfsresultaat
afschrijvingen
Bed rijfsresu Itaat
Financiëel

25

1 809

voor

voor belastingen

Belastingen
Netto geconsolideerd
resultaat
Netto geconsolideerd
resultaat Aandeel van de

1636
2144
3780
3780

9"76
E)57

-9

128

-431

2 4:17

-608

2014

-769

1245
391

resultaat

Resultaat

455

-2,00
-1,68
-25,16
-38,18

249

1.42

-520

-24,12

21!j6

2144
1624

75,32

2156

1624

75,32

21.56

0

groep
Thesaurie
voortvloeiend
de bedrijfsactiviteit

uit

786

2 1~51

-1107

Eigen vermogen
Personeelsbestand

-4

887

311

-63,63

3780

77,35

3fS4

Gegevens per aanlel

.cY"~

Aantal aandelen
Resultaat
voor belastingen
(in ~)
Netto resultaat (in ~)
Koers (în ~)

5 596 520

5 596 5;~0

0129

0,:19

0,68
7,20

0,:19
5,~)
["
0

Activiteit

-1375

2004

van de Groep PCB

De opeenvolgende prijsdalingen van de geneesmiddelen, (je stijging van de verkoop van
generische
geneesmiddelen
en de herstructurering
,'an de vestigingen
zijn de
belangrijkste
factoren die hebben bijgedragen
in de 2 % daling van de netto
geconsolideerde
omzet.
Voigens

de

laatste

statistieken

IMS

bedraagt

het

marktaandeel

van

PCB momenteel

13,93 %.
Het brutomargepercentage
blijft
behouden
op 5,65%,
bijna gelijk aan dit van het
voorbije
jaar,
niettegenstaande
de
toename
van
de
zogenoemde
«dure»
geneesmiddelen
waarvan de marge lager is dan deze van de andere geneesmiddelen.
Het bedrijfsresultaat
voor afschrijvingen,
sterk dalend dit jaar, bedraagt 1 809 K~ en
is door een eenmalige
kost voor brugpensioen
van 934 K~, aangegaan in het kader van
de samensmelting
van de twee vestigingen
te Charleroi en deze te Mons naar de nieuwe
vestiging
van Houdeng-Goegnies,
beïnvloed.

De bijdrage tot de omzet van de groep voor de in huur genomen handelsfondsen
Sambria en Ostend Pharma bedraagt 152,8 M~ voor het jaar 2005 .
Het betere beheer van het werkkapitaal
financiëel
resultaat
met 249 K~.

heeft bijgedraçjen

tot een verbetering

van

van het

De stijging
van de financiële
schuld
van 27,2 MC per :31 december
2005 ten opzichte
van 24,9 MC per 31 december
2004, is toe te schrijven
aan het financieren
van de
samensmelting
van de 3 verdeelcentra
en meer bepaëlld door loonkosten
en gedane
investeringen.
Het netto
geconsolideerde
resultaat
bedraagt
3,8 r-1~. Deze omvat vooreerst
een
resultaat
voor belastingen
van 1 636 K~ voortvloeiencj
uit de distributie-activiteit
en
anderzijds,
een resultaat
van 2 144 K~ met betrek~~ing tot de activering
van de
overdraagbare
verliezen;
de vennootschap
Pharma Belgilum kan met zekerheid
genieten
van haar fiscale latenties in de volgende boekjaren.

Toepassing

van de IAS/IFRS-normen

De geconsolideerde
rekeningen
over het jaar 2005 van cie Groep PCB werden opgesteld
volgens de IFRS-normen
zoals goedgekeurd
door de Europese Unie.
Bijgevolg,
conform
aan deze regels,
werd de voorziening
voor risico's
len kosten
aangelegd
voor de
terugbetaling
van schulden ten bedrage van 8,7 MC, terlJggenomen
in het openingssaldo
van het eigen vermogen
per 01 januari 2004.

Opmerkelijke

gebeurtenissen

sedert

de af!iluiting

van

het boekjaar

2005
De vestiging

te Oostende

zal de activiteiten

van de vesti'ging

te Kortrijk

overnemen

in de

loop van het tweede trimester 2006.

Vooruitzichten
De reorganisatie en de modernisering van de verdeelcenl:ra die van start gingen in 2003
zullen beëindigd worden met de overdracht van de activiteit van de vestiging van Kortrijk
naar deze in Oostende in de loop van het jaar 2006. D,~ vennootschap Pharma Belgium
zal zo over een aangepast en coherent net van vestiginçlen beschikken am, dankzij haar
commerciële politiek, de verbetering van haar resultaten 'Ierder te zetten.

Voigende

Verklaring

Aigemene

Vergadering

van Aand'E~elhouders

: 17 mei 2006

van de commissaris

De commissaris
heeft bevestigd dat zijn controlewerk2:aamheden, die ten gronde zijn
afgewerkt,
geen betekenisvolle
correctie hebben aan het licht gebracht die in de
boekhoudkundige informatie, opgenomen in het communiqué, zou moeten doorgevoerd
worden .

2

