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• STERKE VERBETERING VAN DE RESULTATEN OVER
HALFJAAR 2010
o Verdrievoudiging van de EBITDA tot 23,9% van de omzet
o Nettomarge van 11,8% van de omzet

HET
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• FORSE VERMINDERING VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN
o Gearing (netto financiële schulden op eigen vermogen) teruggebracht tot 71%
tegen 92% per 31 december 2009
Brussel, 30 augustus 2010 (17u45) – United Anodisers, de wereldleider in anodisatie van aluminium,
kondigt een forse verbetering aan van zijn resultaten over het 1ste halfjaar 2010. De stevige groei van de
omzet, gekoppeld aan de vermindering van de kosten van productie en van overhead, zorgt voor flinke
toename van de belangrijkste financiële cijfers, met een verdrievoudiging van de EBITDA en een
nettomarge van nagenoeg 12% van de omzet. Ondanks de aanhoudende onzekerheid over de
conjunctuur, zijn de vooruitzichten voor het hele boekjaar verstevigd.
Solide groei van de activiteiten
Zoals aangekondigd op 22 juli jl., is de omzet over het 1ste halfjaar 2010 gegroeid met 14,1% tegenover
dezelfde periode van vorig jaar.
De divisie continu-anodisatie haalde een omzet van 10,2 M€, een toename met 29,2% tegenover het 1ste
halfjaar 2009. Na een 1ste kwartaal 2010 dat fors hoger afsloot dan het bijzonder zwakke 1ste kwartaal
2009, bleef de groei op niveau in het 2de kwartaal. Die herneming van de activiteiten weerspiegelt de
graduele herneming van de vraag in de Westerse landen, die wordt ondersteund door een
voorraadopbouw en door de evolutie van de productmix naar producten met hogere toegevoegde
waarde.
In het Verenigd Koninkrijk ging de bouwmarkt verder achteruit, met negatieve gevolgen voor de activiteit
anodisatie per lot, die over het 1ste halfjaar een omzet haalde van 2.493 K€, een daling met 22,7%
(24,7% bij constante wisselkoers).
Zeer sterke verbetering van de rendabiliteit
De omzetgroei, die gepaard ging met een plan om de productie- en de structuurkosten te verminderen,
heeft voor een betere rendabiliteit en een aanzienlijke toename van de resultaten gezorgd.
De EBITDA komt uit op 3.023 K€ (of 23,9% van de geconsolideerde omzet) tegen 982 K€ in het 1ste
halfjaar 2009. Die evolutie reflecteert voornamelijk de sterke verbetering van de resultaten in termen van
variabele kosten.
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Het bedrijfsresultaat stijgt met 2 .130 K€ in vergelijking tot het voorgaande jaar, om uit te komen op
1.849 K€, wat een operationele marge betekent van 14,6% van de geconsolideerde omzet.
De financiële lasten evolueren gunstig als gevolg van de steeds verdere vermindering van de
schuldpositie; ze dalen met 20% tot 358 K€ in het 1ste halfjaar 2010, tegen 449 K€ in het 1ste halfjaar
2009.
In die omstandigheden neemt ook het nettoresultaat van het eerste halfjaar fors toe, tot 1.495 K€
(tegenover een verlies van 727 K€ een jaar eerder), hetzij een nettomarge van 11,8%.
Geconsolideerde resultatenrekening (geauditeerde cijfers)
(in K€)
Omzet
Brutoresultaat
in % van de omzet

EBITDA*
in % van de omzet

Bedrijfsresultaat
in % van de omzet

Nettoresultaat voor belastingen
Nettoresultaat
in % van de omzet

H1 2010

H1 2009

12 654
4 181

11 094
2 452

33,0%

22,1%

3 023

982

23,9%

8,8%

1 849

-281

14,6%

-2,5%

1 490
1 495

-730
-727

11,8%

-6,5%

* bedrijfsresultaat + afschrijvingen

Versterking van de financiële structuur
Rekening houdend met het resultaat van het halfjaar beloopt het eigen vermogen van de groep 13.261
K€ per 30 juni 2010, tegen 11.511 K€ per 31 december 2009.
Zoals voorzien en in het verlengde van de terugbetaling van de bankleningen en de rente conform de
afgesproken vervaldagen, is de financiële schuldpositie van de groep in het eerste kwartaal aanzienlijk
verminderd. De netto financiële schulden bedroegen 9.414 K€ per 30 juni 2010, tegen 10.586 K€ per 31
december 2009. De ratio financiële schulden op eigen vermogen bedraagt 71%, tegen 92% op het einde
van boekjaar 2009.
Een belangrijk deel van de overblijvende langlopende schuld heeft bijzonder lange looptijden, tot 2019 in
Duitsland en tot 2022 in Engeland.
De stevige verbetering van de balans zou de finalisering moeten vergemakkelijken van de discussies die
aan de gang zijn met sommige leden van de "bankenpool" en met andere banken, in verband met de
herfinanciering van een deel van de schuld van de moedermaatschappij, voor een bedrag van netto 3,2
M¤ met vervaldag 31 december 2010. Twee van de vijf betrokken banken hebben de Vennootschap het
akkoord gemeld van hun kredietcomité voor een gezamenlijke herfinanciering van dat bedrag, onder
voorbehoud van de toezegging van bepaalde waarborgen, waaronder een garantie van de PMV.
Gunstige vooruitzichten 2010
De resultaten over het eerste halfjaar staven de correctheid van de strategische keuzes en bevestigen
dat United Anodisers in staat zal zijn om versterkt uit de huidige economische crisis te komen.
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Voortwerkend op zijn unieke troeven (een uitstekende industriële infrastructuur, het breedste
productengamma ter wereld, een prima niveau van service en expertise) bouwt United Anodisers een
offensieve marketingstrategie uit rond nieuwe producten en nieuwe geografische markten.
Over het hele boekjaar, in een nog altijd onzekere wereldwijde economische context, zou United
Anodisers opnieuw moeten aanknopen met een positieve nettowinst, dank zij een zuinig en strak beleid
en dank zij een goede exploitatie van zijn aanbod op een markt die stilaan opnieuw aantrekt.
VOLGENDE AFSPRAAK:
• United Anodisers zal deelnemen aan het MidCap Event op 20 en 21 september in het Palais
Brongniart in Paris
• De omzet over het 3de kwartaal 2010 zal gepubliceerd worden op 21 oktober 2010 (na beurs)
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.
Eurolist C - Isin : BE0160342011 - Reuters : COIL.PA - Bloomberg : UAS:FP
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
***
“De commissaris van United Anodisers NV/SA, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, heeft zijn
beperkt nazicht van de in het persbericht opgenomen tussentijdse geconsolideerde financiële informatie
per 30 juni 2010 ten gronde afgewerkt.
Wij verwijzen naar het verslag van de Raad van Bestuur opgenomen in de tussentijdse geconsolideerde
financiële informatie waarin de bestuurders melding maken van het feit dat een financieringskrediet
“revolving” op lange termijn, voor een bedrag van 3.600.000 EUR per december 2010 afloopt. De
vennootschap bevindt zich eveneens in een situatie van het niet nakomen van de covenanten sinds
december 2008. Als gevolg hiervan kunnen de banken de versnelde terugbetaling van deze schulden

3

Persmededeling 30 augustus 2010

opeisen. Op heden hebben de banken geen maatregelen getroffen om de terugbetaling van de lening te
eisen.
De vennootschap is momenteel in onderhandeling over de herfinanciering van dit krediet. In de
veronderstelling dat de herfinanciering niet kan gerealiseerd worden, zal de vennootschap niet in staat
zijn haar schulden af te lossen. Tot op heden werd nog geen akkoord bereikt rond de herfinanciering.
Ondanks deze situatie werd de tussentijdse geconsolideerde financiële informatie opgesteld in de
veronderstelling van continuïteit.
Rekening houdend met bovenvermelde belangrijke onzekerheid, is het voor ons niet mogelijk om te
besluiten of er geen betekenisvolle correcties dienen aangebracht te worden aan de in het persbericht
opgenomen boekhoudkundige gegevens en commentaar met betrekking tot deze tussentijdse
geconsolideerde financiële informatie per 30 juni 2010 van United Anodisers NV/SA. De commissaris is
daarenboven van oordeel dat geen belangrijke informatie met betrekking tot deze tussentijdse
geconsolideerde financiële informatie ontbreekt in het persbericht.”
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