31 maart 2009

Jaarcijfers 2008

Op 31
december
2008

Op 31
december
2007

Verandering
in %

18 120

18 487

- 1.99

8 368

8 872

- 5.68

2 555

2 677

- 4.56

5 906

6 467

- 8.67

775

975

- 20.51

- 474

- 463

Resultaat voor belasting

301

512

Belasting op de ondernemingen

-41

214

Geconsolideerd resultaat voor een deel van de groep
na belasting (1)
Netto resultaat deel van de groep voor belasting

342

298

+ 14.77

301

512

- 41.21

1 341 304

1 341 304

0.255

0.222

Geconsolideerde Bedrijfsresultaten
waarvan
Filiaalnetwerk (2)
Export
Frankrijk (warenhuizen, detaillisten met
Meerdere merken)
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat

Aantal aandelen
Netto resultaat deel van de groep per aandeel

NVT
- 41.21
NVT

+ 14,86

De Accountant heeft bevestigd dat de in de inhoud aangebrachte correcties geen belangrijke veranderingen
opgeleverd hebben die opgenomen zouden moeten worden in de boekhoudkundige informatie van dit korte
verslag.

•
•

(1) de geconsolideerde resultaten voor een deel van de groep zijn de
geconsolideerde resultaten van de onderneming bij afwezigheid van
derden »
(2) het totaal van onze eigen ARTHUR winkels, onze commissies bij
samenwerkingen en van onze Fabrieksvoorraden.

Het jaar 2008 heeft tot september een bevredigende activiteit gekend. Het
laatste kwartaal is slecht geweest in onze geïntegreerde distributie wat een
verlaging van de omzet laat zien. Het selectieve filtreren van onze export
klanten heeft een lichte daling van de omzet export tot gevolg (-4.56 %). Wij
hebben tevens een deel van de omzet naar de maand januari moeten
verschuiven welke normaal in december gefactureerd wordt aan onze grote
klanten (warenhuizen), wat een sterke daling van de post klantvorderingen
tot gevolg had. Wanneer we rekening houden met deze factoren, is de daling
van de omzet voornamelijk te wijten aan het netwerk, wat gedeeltelijk
hersteld is door een uitstekende maand januari 2009 (uitstel van aankoop
naar de uitverkoop).

De gerealiseerde bezuinigingen van structurele kosten komen tot uiting in
het bedrijfsresultaat dat goed blijft met 775 K€.

Het herstructureren van onze schuld van korte termijn naar midden- en
lange termijn levert een bezuiniging op van financiële kosten voor 2009,
zoals ook ons werkkapitaal zich elk jaar verbetert (-120 K€ in vergelijking
met 2007) evenals onze netto situatie, gezien een netto stabiel resultaat van
301 K€ vergeleken met 298 K€ op 31 december 2007.
Het jaar 2009 begint met goede voortekenen door een verhoging van de
omzet in groothandel en eigen netwerk (effect van de uitverkoop) en
handhaving van de omzetplanning met een lichte stijging voor een betere
bedrijfsrentabiliteit door de in het hele jaar doorgevoerde bezuinigingen zoals
verlaging van financiële kosten en het goed handhaven van de marges.
De crisisperiode waarin we ons bevinden, toont tevens de sterkte van ons
economisch model en onze capaciteit om onze structuur aan te passen aan
de ontstane daling van de omzet.

