TUSSENTIJDSE VERKLARING
VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN OVER HET
EERSTE TRIMESTER 2014 (*)

Opmerkelijke feiten
•

De geconsolideerde netto-omzet, gerealiseerd in het eerste kwartaal van
2014, bedraagt 132 389 K€. Dit betekent een evolutie van -5,1 %, nog steeds ten
gevolge van de brand, in combinatie met een inkrimping van de markt van -1,5
%.

•

Aangaande voorliggende periode bedraagt de percentuele brutomarge 5,72 %, in
vergelijking met 5,69 % in 2013.

•

Het operationeel netto resultaat bedraagt 545K€ (1 387K€ in 2013).
Het resultaat over 2013, omvatte de schadevergoeding, verkregen vanwege de
verzekering in het kader van de vergoeding (936 K€), en de kosten gerelateerd
aan de brand van het depot/maatschappelijke zetel te Evere in november 2012.

•

Het geconsolideerde nettoresultaat komt uit op 298 K€, (838K€ in de eerste
trimester van 2013).

Perspectieven
We worden geconfronteerd met overheidsmaatregelen (waaronder een prijsverlaging van
de terugbetaalde geneesmiddelen begin 2014), alsook met een zeer concurrerende
markt, waarbij PCB groep zijn inspanningen verder zet met de bedoeling om de
productiviteit te verbeteren en de verkopen en services verder te ontwikkelen.
Het bouwproject om in België een nieuw opslag- en verdeelcentrum te bouwen,
geautomatiseerd en multifunctioneel, is in verdere planning. Het einddoel is om de
klanten in de meest optimale omstandigheden te kunnen bedienen. De voorbereiding van
dit project genereert niet recurrente kosten gedurende de periode van de opbouw ervan.
Verder is er enerzijds de verkoop van het gebouw te Oostende en anderzijds de
afhandeling van de schadevergoeding van de verzekeraar, welke beide nog lopende
onderhandelingen zijn.
Het resultaat over 2014 zal ongetwijfeld worden beïnvloed door de marktevolutie, de
concurrentie tussen de groothandelaren en onze capaciteit om het klantenrisico te
beheersen.
De groep PCB kijkt het jaar 2014 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

