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EVOLUTIE VAN DE RESULTATEN IN OVEREENSTEMMING MET DE 
VERWACHTINGEN IN EEN CONTEXT VAN HERAFSTEMMING VAN DE 

ACTIVITEITEN OP CONTINU-ANODISATIE 
 

Brussel, 25 april 2012 (17.45 u) - Coil (voormalig United Anodisers), wereldleider op het vlak van de 
anodisatie van aluminium, tekent in 2011 een versnelling op van haar organische groei met een 
omzetstijging 'continu-anodisatie'  van 18,3%. Zoals eerder aangekondigd, wegen de herafstemming op 
de historische kernactiviteit en de ermee gepaard gaande overdracht van de tak anodisatie per lot op de 
nettorentabiliteit van het jaar. Terwijl de operationele marge op een sterk niveau blijft, is het 
geconsolideerde nettoresultaat voor 2011 negatief ten belope van 950 K€. 
 

EEN STERKE GROEI VAN DE CONTINU-ANODISATIE 
Binnen de continu-anodisatie bedraagt de omzet 21.892 K€, goed voor een stijging met 18,3% in 
vergelijking met 2010. Deze groei bevestigt de voortzetting van de groeidynamiek en de toenemende 
penetratie op nieuwe groeimarkten (voornamelijk Zuid-Korea en China) in het kader van belangrijke 
architecturale projecten met levering van metaal. Tijdens het vierde kwartaal werd de activiteit evenwel 
afgeremd door een korte periode van voorraadvermindering bij de distributeurs wegens de prijsdaling van 
aluminium, waarbij de verkoop aan het eind van het jaar echter weer tot een normaal niveau steeg.  
 
HERAFSTEMMING OP DE KERNACTIVITEIT 
Binnen de anodisatie per lot bedraagt de omzet 7.331 K€, goed voor een stijging met  51,9%. Na een 
sterk vertraagd boekjaar 2010 wegens de verminderde uitgaven op het vlak van architecturale projecten 
binnen de openbare en particuliere bouwsector in het Verenigd Koninkrijk, heeft de activiteit zich gevoelig 
gecorrigeerd, die met name tijdens het tweede halfjaar werd ondersteund door de aantrekking van de 
plaatselijke vraag naar dure bouwprojecten. 
 
Om haar strategische activiteit opnieuw te kunnen richten op de continu-anodisatie, besloot de 
vennootschap in december 2011 om alle activa binnen deze activeiteitentak over te dragen. Zoals 
aangekondigd op 31 januari laatsteleden, heeft deze verrichting een negatieve impact op de 
geconsolideerde rekeningen 2011, rekening houdend met de kwijtschelding van schulden tussen 
ondernemingen met betrekking tot de overdracht van de anodisatie-activiteiten per lot (minderwaarde van 
3,2 M€). 
 
EEN DUIDELIJK AFNEMENDE RENTABILITEIT 
Zoals verwacht en aangekondigd naar aanleiding van de publicatie van de jaarlijkse omzet, wegen de 
overdracht van de tak anodisatie per lot en de herafstemming van de activiteiten op continu-anodisatie 
duidelijk op de rentabiliteit van het boekjaar 2011. 
 
Voor de continu anodisatie-activiteiten werden solide operationele prestaties opgetekend,  die echter een 
lichte druk ondervonden van de vertragende activiteit tijdens het vierde kwartaal. Hieronder vallen ook 
groei-investeringen, met name gericht op de groeilanden, die de operationele kosten aanzienlijk 
optrekken. 
 
In deze context blijft de EBITDA op een hoog niveau, in de buurt van het cijfer van afgelopen jaar, en was 
op 31 december 2011 goed voor 18,2% van de omzet. Het bedrijfsresultaat bedraagt 1.948 K, nl. 8,9 % 
van de omzet, tegenover 11,4% in 2010. 
 
De netto financiële lasten bleven relatief stabiel, en bedragen 526 K€ (tegenover 476 K€ in 2010). 
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Na inaanmerkingneming van het deficitaire nettoresultaat van de activiteiten, vastgelegd op 2.317 K€, 
tekent het nettoresultaat een verlies op van (950 K€) tegenover een winst van 1.172 K€ in 2010. 
 

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING  

in K€ 2011 2010 
aangepast 

 2010 
gepubliceerd 

Omzet 21.892 18.505   23.333  

Brutoresultaat 7.421 5.960   6.699  

    in % van de omzet  33,9%  32,2%   28,7%  

EBITDA 3.989 4.210  4.022  

    in % van de omzet  18,2%  22,7%   17,2%  

Bedrijfsresultaat 1.948 2.106   1.738  

    in % van de omzet  8,9%  11,4%   7,4%  

Resultaat voor belastingen 1.422  1.629   1.173  

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  1.366 1.611   1.173 

    in % van de omzet  6,2%  8,7%   5,0% 

Resultaat van stopgezette activiteiten (2.317)  (439)   - 

Nettoresultaat (950)  1.172   1.172  

    in % van de omzet  (4,3%)  6,3%   5,0%  

 

EEN AANZIENLIJK VERSTERKTE BALANS 
In het verlengde van deze resultaten bedroeg het eigen geconsolideerde kapitaal op 31 december 2011 
12.575 K€ tegenover 12.864 K€ een jaar eerder. De netto financiële schulden daalden met 46% tot 4.262 
K€, wat de schuldafbouw van de Groep illustreert.  De ratio netto financiële schuld - eigen vermogen 
bedraagt bijgevolg 0,34, tegenover 0,62 op 31 december 2010. 
 

VOORUITZICHTEN 2012 
De onderneming ziet 2012 met vertrouwen tegemoet en streeft naar een verbetering van haar prestaties. 
Bij het begin van het boekjaar werd de herafstemming op de activiteit van continu-anodisatie bevestigd, 
zoals aan het eind van 2011 reeds werd vastgesteld. Tijdens het eerste kwartaal van 2012 nam de omzet 
toe met  2 % tot 5.910 K€.  
 
De activiteit wordt aangetrokken door de gunstige oriëntatie van de distributiemarkt in Europa, maar ook 
door de ontwikkeling van de verkoop buiten Europa (met inbegrip van de levering van metaal), die gunstig 
wordt beïnvloed door nieuwe contracten in China.  
 
Dankzij de oprichting van een zesde productielijn in Duitsland in 2012, evenals de bouw van een service 
center voor aluminium, is Coil gunstig geplaatst om in te spelen op veelbelovende ontwikkelingen op de 
nieuwe groeimarkten.  
 
VOLGENDE AFSPRAAK: Algemene vergadering op 6 juni 2012 
 

COIL  is 's werelds grootste anodisatiegroep in de 
sectoren bouw en industrie.  
 
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 beschermt 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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