28 augustus 2008

Resultaten eerste halfjaar 2008

1e
halfjaar
2008

1e
Verandering Herhaling
halfjaar
in %
jaar 2007
2007

Geconsolideerde omzet

7 163

7 486

- 4,3 %

waarvan
Netwerk van Filialen (2)

3 751

3 881

-3.3 %

8 872

922

805

+ 14,5 %

2 677

2 462

2 582

- 4.6 %

6 467

-8%
- 38 %

975
-463
512
112

- 38 %

512

-38 %

400
1 341 304
0,298

Export
Frankrijk (warenhuizen, detaillist
met verschillende merken)

Bedrijfsresultaat
-518
-251
Financieel resultaat
-222
-205
Resultaat voor belastingen
-740
-456
Vennootschapsbelasting
0
0
Netto resultaat deel van de groep na
belastingen (1)
-740
-456
Netto resultaat deel van de groep na
belastingen (1)
-740
-456
Aantal aandelen
1 341 304 1 341 304
Netto resultaat deel van de groep per aandeel
-0,55
-0,340

18 016

De Rekeningen zijn nog niet gecontroleerd door de accountants.

•

(1) de geconsolideerde omzet van een deel van de groep is de
geconsolideerde omzet van de onderneming zonder derden »

•

(2) het geheel van onze ARTHUR winkels in eigen bezit, van de
commissies van dochterondernemingen en onze Fabrieks Voorraden.

In een middelmatige economische conjunctuur in Europa blijft onze activiteit
krachtig. Voor wat betreft het eigen ARTHUR netwerk, rekening houdend
met de sluiting van twee dochterondernemingen, komt het resultaat op – 3%,
terwijl bij gelijke winkeloppervlakken de resultaten op -2 % uitkomen,
voornamelijk door een belangrijke verlaging van ons voorraadniveau voor de
uitverkoop.
De groothandel activiteiten in Frankrijk handhaven zich, de daling van de
omzet wordt verklaard door de tot na juli uitgestelde leveringen zoals door
onze klanten gevraagd, speciaal de « warenhuizen ». De export activiteit stijgt
met 14.5 %, aangetrokken door de ontwikkeling van ons netwerk met
verschillende merken in Italië en tevens in de USA met de opening in de

maand maart van een winkel in New York, die ideaal gesitueerd is op
Madison Avenue.
De daling in de facturatie leidt mechanisch tot een hoger bedrijfsverlies,
bovendien toont de activiteit op 30 juni slechts 40% van de jaarlijkse omzet.
Het financieel resultaat is stabiel ondanks de stijging van de rente.
Tegelijkertijd verbetert onze liquiditeitspositie door de daling van onze
voorraden tot 523.000€.
Onze schuldenlast op middellange termijn, buiten de holding, is eind juni
totaal verdwenen, wat inhoudt dat ons netwerk van filialen in zijn geheel
betaald is en sinds 2000 aanmerkelijk in waarde gestegen is (recente
schatting is meer dan 5 M€, tegen 3 M€ in netto activa).
Onze jaarlijkse verwachting, behoudens een economische opleving aan het
eind van het jaar, komt uit op een omzet die relatief vlak is maar met een
stijging in de EBITDA* en van het netto resultaat (500M€) gezien de
constante daling van onze vaste lasten.
Het jaar 2009 laat zich qua omzet beter aanzien, dankzij de ontwikkeling in
de USA met 4 nieuwe zaken, en door onze Internet site voor de handel (in
gebruikname on-line oktober 2008) ; met het nastreven van het verminderen
van de lasten verwachten we een met 30 % stijgend bedrijfsresultaat.
*verdiensten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa
en afschrijvingen op leningen en goodwill

