29 augustus 2007

Halfjaarlijkse resultaten van 2007
1e
1e halfjaar Verschil Jaargegevens
halfjaar
2006
in %
2006
2007
Geconsolideerde omzet

7 486

7 340

waarvan
Filialennet (2)

3 881

3 719 + 4.4 %

Export
Frankrijk (grote winkels, detailhandel
multimerken)
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat vóór belasting
Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat groepsaandeel vóór belasting
(1)

805

+2%

662 + 21.6 %

17390

8 598
2 530

2 582

2 783 - 7.2 %

6 262

-251

-347 + 27.7 %

803

-205

-183 - 11.2 %

-459

-456

-529 + 13.8 %

344

0
-456

0

33

-529 + 13.8 %

344

Nettoresultaat groepsaandeel na belasting (1)
-456
-529 + 13.8 %
Aantal aandelen
1 341 304 1 341 304
Nettoresultaat groepsaandeel per aandeel
-0,340
-0,400

311
1 341 304
0,220

De rekeningen zijn niet geauditeerd door financieel commissarissen.

•

(1) de geconsolideerde resultaten van het groepsaandeel zijn de
geconsolideerde resultaten van het bedrijf zonder de resultaten van
derden in aanmerking te nemen."

•

(2) Alle ARTHUR winkels in ons bezit, commissies van filialen en
fabrieksvoorraden.

De economische activiteit was goed tijdens het 1e halfjaar, met een
regelmatige stijging van ons filialennet van 4.4% en een sterke stijging van
de export na de herstructureringen van de voorafgaande jaren. De activiteit
grote winkels heeft geleden onder de installatie van nieuwe stands met een
nieuw ontwerp, maar deze vertraging zal aan het einde van het jaar worden
ingehaald, omdat de activiteit van de detailhandel stabiel is. Deze goede
activiteit komt tot uitdrukking in de stijging van ons bedrijfsresultaat (+27,7
%) en van ons nettoresultaat (+13.8 %), terwijl tegelijkertijd de schuldenlast
op middellange termijn verder daalt en in einde 2007 praktisch nul zal zijn.
De jaaromzet stemt overeen met de vooruitzichten (17.8 M€) met een
resultaat van ongeveer 0.5 M€ en een bedrijfsresultaat dat aanzienlijk stijgt.

