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PERSBERICHT  

 
 

FORSE STIJGING VAN DE JAARRESULTATEN 2012 
 

> Duurzame groei van de operationele rentabiliteit: +42%  

> Stijging van de netto-inkomsten en nettomarge tot 8,7% van de omzet 

> Solide financiële structuur ter ondersteuning van de internationale expansiestrategie 

> Investeringen voor een zesde productielijn in Duitsland in 2013 

> Nieuwe producten – nieuwe markten 
 
 
Brussel op 25 April 2013 (17h45) - Coil, marktleider op het gebied van anodisering van aluminium, boekte 
in 2012 een forse stijging van de resultaten. Het bedrijfsresultaat steeg tot 2,759 K€, een stijging met 42% 
in vergelijking met 2011. Het netto resultaat van de groep steeg ook tot 1,948 K€, of een netto winst per 
aandeel van €1,17. 
 
GROEI VAN DE OMZET MET 4,4 % 
COIL heeft in 2012, in een zeer slecht economisch klimaat in Europa, haar belangrijkste geografische 
markt geconfronteerd. De omzet bedroeg 22,808 K€, een stijging van 4,2% tegenover 2011, voornamelijk 
dankzij een bijzonder dynamisch tweede semester met een groei van 15,8%. De verkoop van de 
anodisering van metalen steeg tot 9% van de totale omzet. 
 
In Europa, terwijl de verkoop in de walserijen, waarvan de meerderheid bestemd is voor distributeurs van 
Europese metalen, gedaald is, slaagde COIL er in om de omzet te verhogen door de ontwikkeling van 
nieuwe eindgebruikers en de lancering van nieuwe producten.  
 
In dat kader heeft COIL met name de binnen- en buitencoatings geleverd voor het nieuwe museum van 
Louvre-Lens in het noorden van Frankrijk, waarvoor ze semi-reflecterende platen gebruikte die speciaal 
ontwikkeld werden voor dit project. Het bedrijf leverde eveneens de externe coatingmaterialen voor een 
groot renovatieproject van de Descartes-toren in Parijs-la-Défense in Frankrijk. 
 
In Azië zette COIL haar belangrijke ontwikkeling verder, met opmerkelijk succes in China: het Dalian 
International Conference Centre, het grootste gebouw in geanodiseerd aluminium ter wereld, en de 
Shenzhen aandelenbeurs. Deze twee architecturale gebouwen zijn voorbeelden van het aanzienlijke 
potentieel voor geanodiseerd aluminium in Azië. 
 
AANZIENLIJKE VERBETERING VAN DE RENTABILITEIT 
Op de veertigste verjaardag van het bedrijf zijn de behaalde resultaten, ondanks economische en 
monetaire onzekerheden, volgens planning.  
 
Wat betreft de operationele rentabiliteit profiteert COIL van de beheersing van de productie- en 
personeelskosten. De EBITDA bedraagt 4,638 K€, of een EBITDA-marge van 20,3 % t.o.v. 18,2% in 
2011.  
 
Het bedrijfsresultaat steeg met 42% tot 2,759 K€, een operationele marge van 12,1% ten opzichte van 
8,9% een jaar eerder. Dit bevat langlopende negatieve elementen voor 314 K€ met betrekking tot 
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verliezen op vorderingen gekoppeld aan de stopzetting van de anodiseringsactiviteiten in 2011 in het 
Verenigd Koninkrijk. 
 
De netto financiële kosten stegen met 26,6% tot 666 K€; deze dragen de bankkosten met betrekking tot 
de financiering van investeringen voor de modernisering van productielijn 1 in België en de initiële 
financiering van de bouw van productielijn 6 in Duitsland, die in 2012 tijdelijk bevroren werden. 
 
Na een belastingkost van 97 K€, stegen de netto-inkomsten in 2012 fors tot 1,996 K€ (t.o.v. 1,366 K€ in 
2011 op basis van de lopende activiteiten), of een nettomarge van 8,7% en een nettowinst per aandeel 
van 1,17€.  
 
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING  

in K€ 2012 2011  Variatie 

Omzet 22 808 21 892  +4,2% 
EBITDA 4 638 3 989  +16,3%  
    in % omzet  20,3%  18,2%    

Bedrijfsresultaat 2 759 1 948  +41,6%  
    in % omzet  12,1%  8,9%    

Resultaat voor belastingen 2 093  1 422   +47,2%  

Resultaat van de activiteiten na belastingen  1 996 1 366  +46,1% 

    in % omzet  8,7%  6,2%    

Resultaten van afgestoten activiteiten* -  (2 317)    

Netto resultaat 1 996 (950)   +2,9 M€  
    in % omzet  8,7%  (4,3%)    

* anodiseringsactiviteiten naar het Verenigd Koninkrijk overgedragen in 2011 

 
GEZONDE EN SOLIDE BALANS 
In lijn met de bedrijfsresultaten was het geconsolideerde eigen vermogen op 31 december 2012 met 
16,3% gestegen tot 14,630 K€ t.o.v. 12,575 K€ een jaar eerder. Ondanks een lichte stijging van de netto 
financiële schulden ten gevolge van investeringen in productielijnen 1 en 6 blijft de netto financiële 
schuldratio op eigen vermogen stabiel op 0,35. De sterkte van de balans stelt COIL in staat om haar 
plannen voor de uitbreiding en de financiering van nieuwe productiecapaciteiten te verwezenlijken. 
 
VOORUITZICHTEN  
De economische vooruitzichten op middellange termijn blijven slecht in Europa en in veel Europese 
landen heerst er onzekerheid. COIL blijft echter optimistisch. Haar positionering aan de top van het 
gamma van de bouwsector biedt haar een zeer goede weerstand in moeilijke tijden. Nieuwe afzetmarkten 
in Europa en de lancering van nieuwe producten dit jaar moeten nieuwe mogelijkheden scheppen, zelfs in 
een slecht marktklimaat.  
 
Om op middellange termijn de ontwikkeling van nieuwe geografische markten zoals Azië te stimuleren, 
heeft de Raad van Bestuur van COIL  besloten om de investering voor de bouw van een zesde 
productielijn in Duitsland, voor bouwkundige anodisatie en voor bevoorrading van de Aziatische markten, 
opnieuw te activeren.  
 
Rekening houdend met de aard van de vraag, biedt deze mogelijkheid tot investering van 21,000 K€ 
(bedrag tot 38% gesubsidieerd door de overheid van Saksen-Anhalt) de nodige leverage voor aanzienlijke 
ontwikkeling, ter intensivering van de geografische ontwikkelingsstrategie. De subsidies door de 
plaatselijke gemeenschappen stellen COIL in staat om haar productiecapaciteit in optimale 
rentabiliteitsomstandigheden te ontwikkelen. Deze nieuwe productielijn zal in het vierde kwartaal van 2014 
operationeel zijn. 
 
Tegelijk blijft COIL haar internationale netwerk van agenten en distributeurs uitbreiden, met voornamelijk 
nieuwe distributiecontracten in China en een nieuw partnerschap voor de ontwikkeling van geanodiseerd 
aluminium op de Europese composietpanelenmarkt. 
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Na 40 jaar, ten dienste van geanodiseerd aluminium, blijven de vooruitzichten voor COIL gunstig en 
kapitaliseert ze haar aanbod van een exclusief product, aangepast aan de hedendaagse behoeften. Met 
name de hard-geanodiseerde producten blijven overal ter wereld zeer gegeerd omwille van hun 
authentieke metalen look, hun uitstekende bewezen duurzaamheid en recycleerbaarheid tot 100%. 
 
VOLGENDE AFSPRAAK: Algemene vergadering van 5 juni 2013 
 

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de 
bouw- en industriesectoren.  
 
 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 in een verscheidenheid van 
toepassingen: architectuur, ontwerp, industrie of auto.    
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