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Nummer 1 ter wereld voor de anodisatie van aluminium  
 
PERSBERICHT  

 
 

RESULTATEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2012 
GOEDE WEERSTAND VAN DE MARGES EN VERSTERKING VAN DE 

FINANCIËLE STRUCTUUR 
 
 
Brussel, 25 oktober 2012 (17.45 u) - COIL, wereldleider op het vlak van de anodisatie van aluminium, 
kondigt zijn resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2012. In een moeilijke conjunctuur zet COIL 
sterke prestaties neer met een nettoresultaat van 975 K€, goed voor een netto winstmarge van 8,2 %. 
Dez resultaten gaan gepaard met een gevoelige verbetering van de financiële structuur.  

 
Solide activiteit in een onzekere wereldwijde conjunctuur 
 
De omzet van het eerste halfjaar van 2012 bedraagt 11.939 K€, wat 4,8% minder is dan het eerste 
halfjaar van 2011, dat bijzonder hoog lag en met 23,5% was toegenomen.  
 
Ondanks een moeilijke conjunctuur in Europa, wist COIL zijn dynamiek van commerciële ontwikkeling 
van de uitvoer, met name in Azië, voort te zetten. Zo was het bedrijf in China verantwoordelijk voor de 
volledige anodisatie van het Dalian International Conference Center te Dalian, het grootste gebouw dat 
ooit werd geanodiseerd. 
 
Tegelijkertijd haalde COIL voordeel uit een toegenomen vraag op de Italiaanse markt. Het verdwijnen 
van een plaatselijke operator bracht de verdelers en plaatselijke eindgebruikers ertoe te veranderen van 
leverancier. Dankzij dit element kon het verloren volume van producten met een beperkte meerwaarde 
worden opgekrikt. 
 
Behoud van hoge marges 
 

Rekening houdend met een ongunstig basiseffect en een aanzienlijke vaste-kostenstructuur, zet COIL 
tijdens het eerste halfjaar van 2012 solide operationele prestaties neer. 
 
De EBITDA is goed voor 2.533 K€, nl. 21,2% van de geconsolideerde omzet, tegenover 27,9% op 30 
juni 2011. 
 
Het bedrijfsresultaat bedraagt 1.591 K€, zijnde 13,3 % van de omzet tegenover 19,7 % een jaar eerder. 
Het bestaat ten belope van 314 K€ uit vaste elementen met betrekking tot verliezen op vorderingen door 
de overdracht in 2011 van de anodisatie-activiteit per lot aan het Verenigd Koninkrijk. 
 
De netto financiële lasten stegen met 559 K€ tegenover 306 K€ op 30 juni 2011. Ze houden rekening 
met de eerste bankkosten voor de investering in de zesde productielijn in Duitsland voor een bedrag van 
295 K€. 
 
Na een belastinglast van 57K€, bedraagt het nettoresultaat 975 K€, waaruit een netto winstmarge blijkt 
van 8,2% van de omzet. 
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Geconsolideerde resultatenrekening 

 
(K€)  H1 2012 H1 2011 

Omzet   11.939 12.546 

Brutoresultaat 4.411 4.852 
  in % van de omzet 36,9% 38,7% 

EBITDA* 2.533 3.500 
  in % van de omzet 21,2% 27,9% 

Bedrijfsresultaat 1.591 2.472 
  in % van de omzet 13,3% 19,7% 

Nettoresultaat voor belastingen 1.032 2.166 

Resultaat uit beëindigde activiteiten - 397 

Nettoresultaat 975 2.563 
  in % van de omzet 8,2% 20,4% 

 
Verbetering van de gearing met 28% 

 
COIL kan bogen op een gezonde financiële situatie waardoor het zijn ontwikkeling gestaag kan 
voortzetten. Na inaanmerkingname van het resultaat van het halfjaar, nam het eigen vermogen van de 
groep toe met 8,0 % tot een totaal van 13.583 K€, tegenover 12.575 K€ op 31 december 2011. 
 
De netto financiële schulden daalden met 7,8 % tot 3.931 K€ tegenover 4.262 K€ op 31 december 2011. 
De ratio van de netto financiële schuldenlast op eigen vermogen evolueert gunstig en bedraagt 0,28 
tegenover 0,34 op 31 december 2011. 
 
Omzet tijdens het derde kwartaal: +16,1% 

 
De omzet van het derde kwartaal van 2012 bedraagt 5.941 K€, goed voor een toename met 16,1 % 
tegenover het derde kwartaal van 2011. Na de eerste negen maanden van het boekjaar 2012 bedroeg 
de verkoop 17.880 K€, een toename met 1,2 % vergeleken met dezelfde periode van afgelopen jaar. 
 
Vooruitzichten 

 
COIL blijft voorzichtig voor de rest van het jaar 2012. De onzekerheid in tal van Europese industriële 
sectoren en de vertraging van de economische groei wereldwijd leiden tot een gebrek aan visibiliteit op 
korte termijn.  
 
In deze context houdt COIL zijn geografische ontwikkelingsstrategie in eigen handen door zijn zijn 
cliënteel in Europa uit te breiden en belangrijke groeikansen in Azië aan te grijpen. Tegelijkertijd 
optimaliseert de groep zijn industriële installaties om ze concurrerender te maken en de verruiming van 
de productengamma's te begeleiden. 
 
Zo investeerde COIL in België 2,0 M€ in de herziening van zijn eerste productielijn. Deze modernisering, 
die aan het eind van het eerste kwartaal van 2013 rond moet zijn, zal het mogelijk maken de 
productiesnelheid op te drijven, de kwaliteit te verbeteren en de hoeveelheden metaalafval aanzienlijk te 
beperken. 
 
In Duitsland heeft COIL besloten om zijn project voor de bouw van een zesdeproductielijn tijdelijk te 
bevriezen en de situatie in de loop van het vierde kwartaal opnieuw te bekijken. De realisatie ervan blijft 
een strategische investering voor COIL, die ertoe wil overgaan zodra de huidige economische 
onzekerheid voorbij is. 



Persbericht van 25 oktober 2012 
 

 
3 

 
 
VOLGENDE AFSPRAAK: Jaaromzet 2012; op 31 januari 2013 

 
 

COIL is 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.    

Alternext 
Isin: BE0160342011 - ALCOI 
Reuters : ALCOI.PA 
Bloomberg : ALCOI:FP 
www.coil.be 
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