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PERSMEDEDELING

Brussel, 29 april 2011

2010: STERKE VERBETERING VAN DE PRESTATIES
•
•
•

EBITDA: +125% TOT 17,2% VAN DE OMZET
NETTORESULTAAT: 1,2 M€, DAT IS 5,0% VAN DE OMZET
NETTO SCHULDGRAAT NAAR 62% VAN HET EIGEN VERMOGEN, TEGEN 92% IN
2009

2011: BELANGRIJKE COMMERCIËLE EN INDUSTRIËLE ONTWIKKELINGEN
Brussel, 29 april 2011 (7u00) – United Anodisers, wereldleider op gebied van de anodisatie van
aluminium, heeft zijn prestaties over 2010 sterk verbeterd en toont zijn veerkracht na het crisisjaar 2009.
Met een omzet van 23.333 K€, een toename met 4,6%, haalt de rendabiliteit volop voordeel uit het plan
voor de verlaging van de productie- en de structuurkosten dat in 2009 werd geïmplementeerd. De
EBITDA stijgt met 125% en de nettomarge komt uit op 5% van de geconsolideerde omzet. Dank zij een
gezonde en evenwichtige balans kan United Anodisers in 2011 zijn industriële en commerciële
ontwikkeling intensifiëren..
EEN STIJGING VAN DE OMZET MET 4,6%
De afdeling continu-anodisatie zag in 2010 zijn activiteit flink hernemen, met een omzet van 18.505 K€,
een toename van 16,2% tegenover 2009. Deze vooruitgang bevestigt het herstel van de vraag in een
de
goed draaiende aluminiummarkt; toch is de omzet in het 4 kwartaal nog afgeremd door een tekort aan
materiaal op de markt, als gevolg van de daling van de walscapaciteit tijdens de crisis.
In het VK kan de activiteit anodisatie per lot nog geen voordeel halen uit het prille herstel in de markt van
bouw en constructie. Dat heeft met de aard van het vak te maken (dat zich situeert aan het einde van het
bouwproject). De omzet is met 24,5% gedaald tot 4.828 K€ (-27,2% bij constante wisselkoers).
EEN DUIDELIJK HERSTEL VAN DE MARGES
United Anodisers bevestigt het herstel van de rendabiliteit in 2010. In het verlengde van het plan voor de
vermindering van productie- en overheadkosten dat in 2009 werd geïmplementeerd, levert de activiteit
continu-anodisatie een aanzienlijke groei van de resultaten af. Die compenseren ruimschoots de
negatieve bijdrage van de Britse filialen (met een negatief bedrijfsresultaat van 367 K€ in 2010).
Geconsolideerd komt de EBITDA uit op 4.022 K€ (17,2% van de omzet), een toename met 125,3%
tegenover 2009. Die evolutie weerspiegelt met name een sterke verbetering van de resultaten in termen
van variabele kosten..
Het bedrijfsresultaat stijgt met 2,5 M€ tegenover 2009 en bereikt 1.738 K€, wat een operationele marge
betekent van 7,4% van de geconsolideerde omzet.
De financiële lasten zijn sterk verbeterd. Ze bedroegen nog slechts 570 K€ (tegen 947 K€ in 2009), als
gevolg van een sterke vermindering van de schuldpositie.
Het nettoresultaat 2010 is dan ook sterk gestegen, tot 1.172 K€ (tegenover een verlies van 1.567 K€ in
2009). Dat betekent dus een nettomarge van 5,0%.
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (GEAUDITEERDE CIJFERS)
2010

2009

Verschil

23.333

22.316

+4,6%

6.699

5.357

+25,1%

28,7%

24,0%

4.022

1.785

17,2%

8,0%

1.738

(733)

7,4%

(3,3%)

Resultaat voor belastingen

1.173

(1.646)

+2,8 M€

Nettoresultaat

1.172

(1.567)

+2,7 M€

5,0%

(7,0%)

in K€
Omzet
Brutomarge
in % van de omzet

EBITDA
in % van de omzet

Bedrijfsresultaat
in % van de omzet

in % van de omzet

+125,3%

+2,5 M€

EEN GEZONDE FINANCIËLE SITUATIE
Na deze resultaten komt het geconsolideerde eigen vermogen per 31 december 2010 uit op 12.864K€,
tegen 11.511 K€ een jaar eerder.
De financiële schuld is met 3.492 K€ teruggelopen tot 9.173 K€, enerzijds door de terugbetaling van
schulden conform de vervalagenda, anderzijds door een schuldherschikking per eind 2010.
De verhouding tussen financiële schulden en eigen middelen evolueert dus gunstig en bereikt nu 0,62,
tegen 0,92 per 31 december 2009.
STE

OMZET IN HET 1 KWARTAAL 2011: +18%
Ook in 2011 mikt United Anodisers op verdere groei: in het eerste kwartaal steeg de omzet met 18 % tot
7.545 K€.
Deze toename steunt o.m. op de goede prestaties van de afdeling continu-anodisatie, die in het eerste
kwartaal met 15,2% vooruitgaat tegenover een jaar eerder; de actuele vraag naar gewalste platte
producten in aluminium zou ook in de volgende maanden nog sterk moeten blijven.
De activiteit anodisatie per lot in het VK zag haar omzet met 28,1% groeien tegenover dezelfde periode
van het jaar voordien (+23,3% bij constante wisselkoers), wat de eerste tekenen bevestigt van het herstel
in de privésector, met architectuurprojecten van hoog niveau.
VOORUITZICHTEN 2011
United Anodisers gaat uit van een nieuwe vooruitgang van zijn activiteit, gezien de gunstige evolutie van
de vraag in de West-Europese landen en gezien de voorzetting van zijn offensieve marketingstrategie
rond nieuwe producten en nieuwe geografische markten.
Buiten Europa besteedt de Groep belangrijke middelen aan ontwikkelingen in opkomende
wereldeconomieën. Talrijke distributie-akkoorden zijn de voorbije maanden afgesloten in de meeste grote
economische centra in Noord-Amerika, Zuid-Korea, China, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten. De
Groep is van plan deze actie in 2011 verder te zetten in Indonesië, de Filippijnen, Vietnam, India en
Brazilië.
Om die expansie te ondersteunen, zal United Anodisers in de volgende maanden een belangrijk
investeringsplan starten op zijn productiesite van Bernburg in Duitsland, zoals aangekondigd in de
persmededeling van 9 maart 2011. De investering in een nieuwe, zesde continu-anodisatielijn zal de
groep toelaten om zijn productiecapaciteit aanzienlijk uit te breiden en te kunnen antwoorden op de sterk
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stijgende wereldwijde vraag, met name in de nieuwe groeilanden waar de groeiperspectieven
veelbelovend zijn.
ste

VOLGENDE AFSPRAAK: omzet 1

halfjaar 2011 in juli 2011

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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***
De auditprocedures voor de geconsolideerde rekeningen zijn afgewerkt. Het certificeringsrapport werd
opgesteld ten behoeve van het financieel rapport dat vandaag gelijktijdig wordt gepubliceerd.
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