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PERSMEDEDELING Brussel, 13 mei 2010 

 
DE GEAUDITEERDE REKENINGEN BEVESTIGEN DE PER 

30 APRIL JL. GEPUBLICEERDE RESULTATEN 
 
Brussel, 13 meil 2010 (17u45) – In het zog van de publicatie van zijn financieel jaarverslag 2009 
bevestigt United Anodisers, wereldleider in de anodisatie van aluminium, na audit de 
jaarresultaten die op 30 april jl. werden gepubliceerd. 
 

 
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (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 3.617 

    in % van de omzet  8,0% 12,4% 

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%) 

 
In de mededeling van 30 april wees de groep er op dat gesprekken waren opgestart met enkele 
leden van zijn ”bankenpool” en met enkele banken daarbuiten, om een deel van de schulden te 
herfinancieren, voor een bedrag van netto 3,2 M€ en met vervaldag 31 december 2010, en zo 
zijn thesauriebehoeften op middellange termijn veilig te stellen. 
 
Aangezien die herfinanciering nog niet is afgerond en de Groep bijgevolg sinds december 2008 
de bankcovenanten overtreedt, hebben de commissarissen zich niet uitgesproken over de 
geconsolideerde en statutaire rekeningen over het boekjaar per einde december 2009.  
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Verklaring van onthouding m.b.t. de geconsolideerde  rekeningen 
 
Wij zijn overgegaan tot de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 
afgesloten per 31 december 2009, opgesteld op basis van de internationale normen voor de 
financiële informatie zoals goedgekeurd door de EU, en met een balanstotaal van 30.055.097 
EUR en een resultatenrekening met een geconsolideerd verlies van 1.566.534 EUR.   Deze 
rekeningen hebben betrekking op verschillende belangrijke filialen naar Belgisch of buitenlands 
recht, waarvan de controle werd toevertrouwd aan andere revisoren; in het kader van de 
uitvoering van onze opdracht hebben wij hun verklaring ontvangen m.b.t. de bijdrage van deze 
filialen aan het geconsolideerde geheel. 
 
De opstelling van de geconsolideerde rekeningen valt onder de verantwoordelijkheid van het 
beheersorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, installeren en opvolgen van 
een interne controle m.b.t. de opstelling en de eerlijke voorstelling van geconsolideerde 
jaarrekeningen zonder significante onregelmatigheden, of die nu het resultaat zijn van fraude 
dan wel vergissingen; de selectie en de toepassing van geëigende evaluatieregels en de 
vaststelling van boekhoudkundige ramingen die gegeven de omstandigheden redelijk zijn..  
 
Onze verantwoordelijkheid is het om over deze rekeningen een oordeel uit te spreken, op basis 
van onze controle. Wij hebben onze controle uitgeoefend, conform de wettelijke regels en 
volgens de revisienormen zoals ze in België worden toegepast en zoals ze worden 
voorgeschreven door het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBA). Deze normen vereisen dat onze 
controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd, dat er een redelijke zekerheid bestaat dat de 
jaarrekeningen geen significante onregelmatigheden bevatten, of die nu het resultaat zijn van 
fraude dan wel vergissingen. 
 
Conform deze normen hebben wij rekening gehouden met de organisatie van het 
geconsolideerde geheel m.b.t administratie en boekhouding en met de organisatie van zijn 
interne controle. Wij hebben van het beheersorgaan en van de verantwoordelijken van de 
vennootschap de verklaringen en de informatie gekregen die nodig was voor onze controle. Wij 
hebben steekproefgewijze de correctheid onderzocht van de bedragen die in de 
geconsolideerde rekeningen voorkomen. Wij hebben de gegrondheid beoordeeld van de 
evaluatieregels en de consolidatieregels en van het redelijke karakter van de significante 
boekhoudkundige ramingen die door de vennootschap werden gemaakt en van de voorstelling 
van de geconsolideerde rekeningen in hun geheel. Wij zijn van oordeel dat al dit werk ons een 
redelijke basis geeft om onze mening weer te geven.  
 
Zoals in het beheersrapport wordt aangegeven, komt een revolving krediet voor een bedrag van 
3.600.000 EUR op vervaldag in december 2010. De vennootschap bevindt zich dus in een 
situatie van niet respecteren van de covenanten sinds december 2008. Bijgevolg is het mogelijk 
dat de banken de terugbetaling van schulden versnellen. De vennootschap is op dit ogenblik in 
onderhandeling over een herfinanciering van dit krediet. In de hypothese dat deze 
herfinanciering niet kan worden gerealiseerd, zou de voorziene vervaldag niet kunnen 
gehonoreerd worden. Op vandaag is geen enkel akkoord over herfinanciering afgerond. 
 
Ondanks deze situatie zijn de jaarrekeningen opgesteld vanuit de hypothese van een 
voortzetting van de activiteiten van de vennootschap. Deze veronderstelling is slechts 
gerechtvaardigd in de mate dat de vennootschap blijft bestaan en erin slaagt om toegang te 
hebben tot financieringsbronnen, met name voor de herfinanciering van het langlopend krediet. 
De jaarrekeningen werden niet aangepast in de zin van herevaluatie en -classificatie van 
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bepaalde balansrubrieken die zouden kunnen geraakt blijken als de vennootschap niet meer in 
staat zou zijn de activiteiten verder te zetten.  
 
Rekening houdend met hogergenoemde belangrijke onzekerheid is het ons niet mogelijk een 
opinie uit te drukken over de vraag of de jaarrekeningen per 31 december 2009 een getrouw 
beeld geven van het patrimonium, van de financiële situatie en van de resultaten van de 
vennootschap, conform de boekhoudregels die van toepassing zijn in België. 
 
De vennootschap zal de financiële gemeenschap informeren zodra een herfinanciering is 
bereikt. 
 
De geconsolideerde rekeningen 2009 zijn beschikbaar op de website van de vennootschap. 
 

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 
 


