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PERSBERICHT  

 
HOOGSTE WINST OOIT IN DE EERSTE HELFT VAN 2011 

 

 Omzet: € 16 miljoen (+26%) 

 
 Operationele winst: € 2,9 miljoen (+58%), wat neerkomt op 18,3% van de omzet 

 
 Nettoresultaat: € 2,6 miljoen (+72%), wat neerkomt op 16,1% van de omzet 

 
 Nettoschuld: 46,6% van het eigen vermogen op 30 juni 2011, vergeleken met 

61,6% op 31 december 2010 

 
Brussel, 29 september 2011 (17.45 uur) - United Anodisers, de wereldleider op het gebied van 
anodisatie van aluminium, maakt vandaag bekend dat zijn winst in de eerste helft van 2011 in lijn is met 
de doelstellingen die aan het begin van het jaar werden meegedeeld, met een dubbelcijferige groei en 
een aanzienlijke verbetering van de winstgevendheid tot het hoogste peil ooit. 
 
Aanhoudende groei 
 
De omzet in de eerste helft van 2011 kwam uit op € 15.959.000, een stijging van 26,1% j-o-j, en 
bevestigt de wereldwijde verbetering van de marktomstandigheden sinds het begin van het jaar. 
 
De activiteit continu-anodisatie groeide met 23,5% ten opzichte van de eerste helft van 2010, waarbij de 
omzet steeg tot € 12.546.000. De opleving die in 2010 begon, werd tijdens de eerste helft van 2011 
bevestigd, gestimuleerd door een grotere vraag in de traditionele Europese markten. Daarnaast 
profiteerde de Groep van de nieuwe vraag vanuit Aziatische markten, waaronder Zuid-Korea en China, 
waar United Anodisers en zijn klanten een aantal nieuwe grote bouwkundige projecten in de wacht 
hebben gesleept. 
 
In het Verenigd Koninkrijk werd de activiteit ‘anodisatie per lot’ gekenmerkt door een kentering in de 
omzet, die met 36,9% steeg tot € 3.413.000 – ondanks een vertraging die het lokale economische 
klimaat beïnvloedt. De groei wordt gedreven door een relatieve opleving in de kantoormarkt, de bouw 
van overheidsgebouwen en het hogere segment van de residentiële markt. Daarnaast was de activiteit 
'anodisatie per lot' voor het eerst betrokken bij bouwkundige projecten op het Europese vasteland, 
waarbij ze profiteerde van het netwerk van contacten van de Groep, in het bijzonder met 
toonaangevende Europese gevelbedrijven en architectenbureaus. 
 
Sterke toename van de winstgevendheid 
 
De winst in de eerste helft van 2011 bevestigt de verbetering van de winstgevendheid die in 2010 begon. 
Zowel de activiteit continu-anodisatie als de activiteit ‘anodisatie per lot’ kende een zeer aanzienlijke 
winstgroei.  
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Over het algemeen dragen de aanmerkelijke omzetgroei en de voortdurende inspanningen om de 
productiviteit te verbeteren bij aan een sterke groei van de geconsolideerde brutomarge; deze steeg met 
44% tot bijna € 6.037.000, wat neerkomt op 38% van de omzet, tegenover 33% in de eerste helft van 
2010. 
 
De EBITDA kwam uit op € 3.986.000 (wat neerkomt op 25,0% van de geconsolideerde omzet), 
vergeleken met € 3.023.000 in de eerste helft van 2010.  
De operationele winst steeg met 58,1% tot € 2.923.000, en de operationele marge steeg van 14,6% in 
de eerste helft van 2010 tot 18,3%. Deze verandering weerspiegelt de betere absorptie van de vaste 
kosten dankzij de sterke toename van de omzet. 
 
Met het financieel resultaat stabiel op € -360.000 bedroeg het nettoresultaat € 2.563.000, wat 71,4% 
hoger is dan in de eerste helft van 2010. 
 
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening (gecontroleerde gegevens) 
 
(€’000)  Eerste helft van 

2011 

Eerste helft van 
2010 

Verschil 

Omzet   15,959 12,654 + 26.1% 

Brutowinst 6,037 4,181 + 44.4% 
 % van de omzet 37.8% 33.0%  

EBITDA* 3,986 3,023 + 31.9% 
 % van de omzet 25.0% 23.9%  

Operationele winst 2,923 1,849 + 58.1% 
 % van de omzet 18.3% 14.6%  

Nettoresultaat vóór belastingen 2,563 1,490 + 72.0% 

Nettoresultaat 2,563 1,495 + 71.4% 
 % van de omzet 16.1% 11.8%  
* operationele winst + afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa 

 
Financiële structuur verder versterkt 
 
De financiële positie van United Anodisers is gezond, waardoor het vol vertrouwen zijn groei kan 
ondersteunen en de nodige investeringen kan doen om zijn verdere ontwikkeling veilig te stellen. 
Rekening houdend met de winst in de eerste helft van het jaar, steeg het eigen vermogen van de Groep 
met € 2.545.000 tot € 15.409.000, versus € 12.864.000 op 31 december 2010. 
De Groep heeft haar schuld verder afgebouwd, waarbij de financiële schuld daalde van € 9.173.000 op 
31 december 2010 tot € 8.294.000. 
De verhouding van de netto financiële schuld tot het eigen vermogen is verbeterd tot 0,47 (31 december 
2010: 0,62). 
 
Vooruitzichten  
 
De vooruitzichten op korte termijn moeten worden beoordeeld in het licht van de verslechtering van het 
wereldwijde macro-economische klimaat en de onzekerheden omtrent veranderingen in de financiële 
crisis in westerse landen. In deze optiek is de context voor de tweede helft van 2011 relatief fragiel. Dit 
weerspiegelt zich op het niveau van de Groep in de relatief hoge voorraadniveaus binnen de 
distributieketen in Europa en in de aanzienlijke daling van de aluminiumprijzen de afgelopen drie 
maanden. In dit klimaat is het mogelijk dat de prestaties van de groep over het gehele jaar worden 
beïnvloed door de krimpende vraag in de tweede helft van het jaar, ook al heeft de Groep tot nu toe 
geen aanmerkelijke vertraging op de Europese markt of op de exportmarkten vastgesteld. 
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Op de middellange termijn worden de vooruitzichten verder versterkt door de groeiende export naar 
Aziatische markten, waar de groeivooruitzichten veelbelovend zijn. De vooruitzichten worden 
ondersteund door een groot industrieel investeringsproject in het Duitse Bernburg (budget van circa € 22 
miljoen), met de oprichting van een zesde continu-anodisatielijn. Met deze lijn zal het mogelijk zijn om de 
productiecapaciteit aanzienlijk te vergroten om te voldoen aan de vraag, die in opkomende markten sterk 
groeit. 
 
 
 
VOLGENDE DATUM:  

 De omzet van het derde kwartaal van 2011 zal op 20 oktober 2011 na sluiting van de beurs worden 
bekendgemaakt. 

 
Voor meer informatie verwijzen we naar: 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 procedé (elektrolyse) dat op de oppervlakte van het aluminium een 
natuurlijke oxidelaag aanbrengt die beschermt en die kan worden gekleurd. Dit zorgt voor een 
buitengewone weerstand tegen corrosie en verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal.  
Anodisatie behoudt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt 
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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Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen op: 

 

UNITED ANODISERS - Tim Hutton - Chief Executive Officer – tim.hutton@unitedanodisers.com  Tel: 
+32 (0)11 88 01 88 

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

 
*** 

De rekeningen zijn onderworpen aan het gebruikelijke beperkte nazicht door de commissaris voor halfjaarrekeningen. Het halfjaarverslag is 
beschikbaar op onze website: http://investors.unitedanodisers.com. 
 


