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PERSMEDEDELING Brussel, 30 april 2010 

 
BEPERKTE DALING VAN DE JAARRESULTATEN 2009  

IN EEN MOEILIJKE CONJUNCTUUR 
HERSTEL VAN HET ACTIVITEITSNIVEAU EN VAN DE RENDABI LITEIT 

VERWACHT IN 2010 
 
Brussel, 30 april 2010 (8u00) – United Anodisers, de wereldleider op het gebied van anodisatie van 
aluminium, kondigt voor 2009 resultaatcijfers aan die de impact weerspiegelen van de economische crisis 
en van de sterke terugloop op de wereldmarkt voor aluminium. De omzet is gedaald tot 22,3 M€ en het 
bedrijfsresultaat is voor 0,7 M€ negatief. De daling van de cijfers blijft evenwel beperkt, dank zij het 
omvattende plan van kostenbeperking dat vorig jaar werd geïmplementeerd. 
Over 2010 zullen de groeiherleving, die zich reeds liet voelen in het eerste kwartaal, en het voortzetten 
van een streng kostenbeheer de Groep toelaten om opnieuw aan te knopen met rendabiliteit. 
 
EEN BETER ACTIVITEITSNIVEAU OVER HET 4DE KWARTAAL  
De ernstige wereldwijde recessie die alle industriële sectoren heeft geraakt, heeft zwaar gewogen op het 
activiteitspeil van de Groep in 2009. De brutale daling van de prijs van gewast aluminium, eind 2008, heeft 
voor een massale beweging van destockering gezorgd in de distributieketen. 
 
In deze ongezien moeilijke context heeft United Anodisers over 2009 een omzet gerealiseerd van 22,3 
M€, een daling tegenover 2008 met 21,1% bij constante wisselkoersen en met 23,7% in de gepubliceerde 
cijfers. Toch toont het 4de kwartaal een knik in de trend, nl. een terugloop van de verkoop met slechts 9,7 
procent tegenover het 4de kwartaal 2008. 
 
Alle activiteiten van de Groep werden getroffen door de moeilijke conjunctuur: 
 
• In de continu-anodisatie komt de omzet uit op 15,9 M€, een daling met 21,5% in vergelijking met een 

jaar eerder; maar de commerciële situatie is in het 4de kwartaal wel verbeterd, eens de sanering van 
de voorraden bij de distributeurs achter de rug.  

 
• In de anodisatie per lot werden de activiteiten geraakt door de sterke economische vertraging in het 

Verenigd Koninkrijk, vooral dan in de bouwsector. De jaaromzet ligt er op 6,4 M€, een daling met 
28,6% (-20,2% zonder wisselkoerseffecten).  

 
RESULTATEN 2009 ONDER INVLOED VAN DE WERELDCRISIS  
Eind 2008 reeds heeft United Anodisers maatregelen genomen om de kosten te beperken: tijdelijke 
inkrimping van het aantal medewerkers, vermindering van de variabele kosten, verhoging van de 
efficiëntie in de productie-eenheden, enz. De productiekosten zijn daardoor over het hele boekjaar 2009 
met ongeveer 27,4% gereduceerd, waardoor de brutomarge op een hoog peil van 24,0% van de omzet 
blijft, tegen 20,1% in 2008. 
 
De operationele rendabiliteit blijft echter onder druk van het lagere activiteitspeil als gevolg van de situatie 
van de wereldeconomie (de variabele kosten bedragen slechts zowat 29% van de omzet per 31 
december 2009); ze werd bovendien bezwaard door belangrijke niet-recurrente kosten (voornamelijk 
herstructureringskosten en afschrijving van voorraden) voor ongeveer 1,1 M€. 
 
In die context kwam de EBITDA uit op 1,8 M€, tegen 3,6 M€ en 2008. Ze bedraagt dus 8,0% van de 
omzet, tegen 12,5% een jaar eerder. 
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Ondanks de positieve bijdrage van de Britse filialen voor een bedrag van 0,4 M€, heeft de sterke 
terugloop van de volumes in de continu-anodisatie aanzienlijk gewogen op het geconsolideerde 
bedrijfsresultaat, dat voor 0,73 M€ in het rood gaat, tegenover een positief resultaat van 0,45 M€ in 2008. 
 
Door de daling van het schuldenniveau zijn de financiële lasten teruggevoerd tot 0,91 M€, tegen 1,14 M€ 
een jaar eerder. 
 
Alles bij elkaar komt het nettoresultaat per 30 december 2009 uit op een verlies van 1,56 M€, tegenover 
een verlies van 0,92 M€ per 31 december 2008. 
 
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (NIET GEAUDITEERDE CIJFERS) 
 

in K€ 2009 2008 

Omzet 22.316 29.224 

Brutomarge 5.357 5.868 

    in % van de omzet  24,0% 20,1% 

EBITDA 1.785 3.643 

    in % van de omzet  8,0% 12,5% 

Bedrijfsresultaat (733) 447 

    in % van de omzet  (3,3%) 1,5% 

Resultaat voor belastingen (1.646) (725) 

Nettoresultaat (1.567) (924) 

    in % van de omzet (7,0%) (3,2%) 

 
EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE SCHULDEN 
Per 31 december 2009 bedraagt het geconsolideerde eigen vermogen 11,5 M€, tegen 13,0 M€ per 31 
december 2008.  
 
De netto financiële schuld is met 20% gedaald tot 10,6 M€ (tegen 13,2 M€ een jaar eerder), enerzijds 
door de terugbetaling van schulden conform de vervaldagagenda, anderzijds door de vervroegde 
terugbetaling in maart 2009 van een acquisitiekrediet voor een bedrag van 0,33 M€ in het Verenigd 
Koninkrijk.. 
 
De verhouding tussen financiële schulden en eigen vermogen evolueert dus gunstig, naar 92% tegen  
102% per 31 december 2008. 
 
De Groep is gesprekken gestart met enkele leden van zijn “bankenpool” en met enkele banken 
daarbuiten, om een deel van zijn schulden, voor een bedrag van 3,2 M€ en met vervaldag 31 december 
2010 te herfinancieren en aldus zijn thesauriebehoeften op middellange termijn veilig te stellen. 
 
Herinneren we er nog aan dat een belangrijk deel van de overblijvende schuld een lange looptijd heeft, tot 
in 2019 in Duitsland en tot 2022 in het Verenigd Koninkrijk.  
 
STEVIGE HERNEMING VAN DE VERKOOP IN HET 1STE

 KWARTAAL 2010 :  +27,4% 
In een context van een aanzienlijke herneming van de aluminiumprijs sinds het einde van het tweede 
halfjaar 2009, herpakt ook de vraag zich stap voor stap, onder invloed van een voorraadopbouw bij de 
distributeurs.  
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Deze beweging vertaalt zich in het 1ste kwartaal 2010 in een stevige toename van de activiteit; de omzet is 
in dat kwartaal gestegen met 27,4% naar 6,4 M€. Deze toename heeft alles te maken met het herstel van 
de activiteit continu-anodisatie, die met 48,3% groeit in vergelijking met het 1ste kwartaal 2009. 
 
VOORUITZICHTEN 2010 
Het jaar 2010 is op een positievere basis van start gegaan dan het voorgaande. De verbetering bij het 
begin van het boekjaar biedt uitzicht op een beter activiteitsniveau, gesteund op een gradueel herstel van 
de vraag in de Westerse landen, de lancering van nieuwe producten en de ontwikkeling van nieuwe 
geografische markten.  
 
In die omstandigheden verwacht United Anodisers een duidelijk herstel van de resultaten dank zij de 
volledige implementatie van het plan voor de vermindering van de structuur- en de productiekosten, 
ondanks het feit dat de economische onzekerheid in Europa en Noord-Amerika de duurzaamheid van het 
huidige activiteitsniveau kan in gevaar brengen. 
 
VOLGENDE AFSPRAAK : Omzet over het 1ste halfjaar 2010, in juli 2010 
 

Meer informatie over United Anodisers kan u vinden op : 
http://investors.unitedanodisers.com 

 
Over UNITED ANODISERS 

 
United Anodisers is een Belgische groep die sinds 26 juni 1996 genoteerd is op NYSE Euronext 
Parijs Compartiment C. Het is ’s werelds grootste anodisatiegroep in de sectoren bouw en 
industrie. De Groep is gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van geëxtrudeerd, gegoten 
en gewalst aluminium. 
  
Anodisatie is een elektrochemisch procédé (elektrolyse) dat op de oppervlakte van het 
aluminium een natuurlijke oxidelaan aanbrengt die beschermt en die tevens de mogelijkheid 
biedt om ze te kleuren. Dit zorgt voor een betere weerstand tegen corrosie en verhoogt de 
functionele kwaliteiten van het metaal. 
Anodisatie behoudt alle natuurlijke en ecologische iegenschappen van aluminium. Het metaal 
behoudt zijn hoge hardheid, zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische 
eigenschappen, zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en zijn hoge recycleerbaarheid. 
 
Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt bij diverse toepassingen : architectuur, design, 
industrie, automobielsector.    
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Contactpersonen 

 
UNITED ANODISERS - Tim Hutton – Gedelegeerd bestuurder – 

tim.hutton@unitedanodisers.com -  
Tel: +32 (0)11 88 01 88 

CALYPTUS – Cyril Combe – cyril.combe@calyptus.net -Tél. : +33 (0)1 53 65 37 94 
 
 


