Boekjaar 2010 wordt wat de omzet betreft gekenmerkt door een zeer lage erosie als gevolg
van onze lage exportomzet van 166 Keuro, veroorzaakt door de Europese crisis, met name in
de zuidelijke landen, Spanje en Portugal. Tegelijkertijd moet worden gewezen op de
weerstand van ons economisch model in Frankrijk. In totaal daalt de activiteit zeer weinig
met slechts 1%. De groepsmarge wordt voornamelijk in Frankrijk gerealiseerd en de impact
op de industriële marge is nihil.
Tijdens dit boekjaar, werd onze vaste kostenstructuur verder verlaagd, dankzij de
aanzienlijke managementinspanningen sinds vijf jaar.
Het EBIT-resultaat van de groep stijgt bovendien sterk met meer dan 40% en 819 Keuro en
het EBITDA-resultaat heeft een sterke stijging van 27%, wat onze inspanningen consolideert
op het gebied van rentabiliteit. Ons zelffinancieringsvermogen stijgt met meer dan 300
Keuro.
De globale schuldvermindering daalt met 2,35% en de gearing op middellange termijn is
slechts 28% gelet op de netto stijging van 4,1% en 8.823 miljoen euro.
Het werkkapitaal daalde aanzienlijk met 470 Keuro, maar tegelijkertijd waren onze
voorraden eind december meer dan een miljoen euro gestegen om onze klanten en winkels
beter te kunnen bedienen begin 2011. Deze stap was mogelijk dankzij onze verbeterde
kasmiddelen (schatkistcertificaten).
Het was dus een goed boekjaar wat betreft de rentabiliteit en de financiële structuur van de
groep, die desondanks te lijden heeft onder het gebrek aan dynamiek van de Europese
economische activiteit.
De vooruitzichten voor 2011 zijn goed en met dezelfde tendensen: kleine stijging van de
omzet, stijging van het EBIT-resultaat rond de miljoen euro, vermindering van de
schuldenlast van de groep, verbetering van de kasmiddelen(schatkistcertificaten). Wij zijn
van plan om de investeringen in ons eigen netwerk te hervatten aan het einde van dit
boekjaar of begin 2012, om de groei te stimuleren en de stijging van de rentabiliteit binnen
de groep te versnellen.

