Wereldwijde nr. 1 op gebied van aluminiumanodisering
PERSBERICHT

STERKE TOENAME VAN DE RESULTATEN IN HET 1e SEMESTER VAN 2014
 Verbetering van de operationele marge tot 18,0 % van de omzet
 Groei van het nettoresultaat en nettomarge tot 15,1 % van de omzet
 Solide financiële structuur ter handhaving van de industriële en commerciële
expansie
Landen, België, 23 oktober 2014 (17.45 uur) – COIL, wereldleider op het vlak van de anodisatie van aluminium,
kondigt voor 2014 sterk stijgende semesterresultaten aan. In een context van een sterke groei van de omzet laat
het bedrijfsresultaat een gevoelige verbetering optekenen en bedraagt 2.167 K€, hetzij 18,0 % van de omzet. Het
nettoresultaat bedraagt 1.816 K€, hetzij een nettomarge van 15,1 %.
Ondersteunde groei van de activiteit
De omzet van het eerste semester van 2014 bedraagt 12.007 K€, een stijging met 8,8 % in vergelijking met het
eerste semester van 2013, die de geleidelijke verbetering van de marktvoorwaarden sinds het begin van het jaar
bevestigt.
Tijdens deze periode vertoonde Europa, de belangrijkste geografische markt van de Groep, voorzichtige tekenen
van verbetering met een toename van de verkopen gedragen door de goede weerstand van de industriële markten
en de diversificatie van de productmix. Door de toename van het aantal eindklanten kon de vermindering van de
verkoop aan walserijen gecompenseerd worden.
De verkopen buiten Europa hebben zich hersteld in vergelijking met 2013, in het bijzonder in China in het kielzog
van de contracten die aan het begin van het boekjaar afgesloten werden. Deze ontwikkelingen baseren zich op i)
de duidelijke herneming van de bouwmarkten in China als gevolg van een politieke overgangsperiode en ii) het
opzetten van een belangrijk partnerschap met een Chinese verdeler, waardoor men de commerciële voorzieningen
kan versterken om de lokale markt te ontwikkelen.
Sterke toename van de rendabiliteit
De resultaten van het eerste semester van 2014 bekrachtigen het herstel van de rendabiliteit, na een boekjaar dat
beïnvloed werd door niet gangbare kosten die in hoofdzaak in het eerste semester van 2013 geboekt werden. De
stijging van de omzet en de beheersing van de operationele kosten dragen bij tot een sterke toename van de
rendabiliteit.
De EBITDA bedraagt 3.255 K€ (hetzij 27,1 % van de omzet) ten opzichte van 637 K€ in het 1e semester van 2013.
Het bedrijfsresultaat stijgt naar 2.167 K€ (hetzij 18,0 % van de omzet) en komt overeen met een verlies van 359 K€
op 30 juni 2013, dat meer bepaald een uitzonderlijk element betreffende een bonussenplan op lange termijn ten
gunste van het management van de vennootschap omvat.
Na 10,9 % lagere netto financiële kosten van 319 K€ en een belastingkost van 32 K€, bedraagt het nettoresultaat
1.816 K€, hetzij een nettomarge van 15,1 %.
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Vereenvoudigde resultatenrekening
(K€)
Omzet
EBITDA
in % omzet

Bedrijfsresultaat
in % omzet

Resultaat voor belastingen
Nettoresultaat
in % omzet

S1 2014

S1 2013

12.007
3.255

11.034
637

27.1 %

5.8 %

2.167

(359)

18,0 %

(3,2) %

1.848
1.816

(716)
(789)

15,1 %

(7,1) %

Beheerste financiële structuur
COIL geniet van een solide financiële situatie om haar groei te ondersteunen en strategische industriële
investeringen in Duitsland aan te vatten. Na verrekening van het semesterresultaat bedraagt het eigen vermogen
15.257 K€, een stijging met 13,5 % in vergelijking met 31 december 2013.
Ondanks de toename van de netto financiële schulden (+ 23,1 % tot 8.120 K€), meer bepaald als gevolg van de
investeringen in de zesde productielijn, bedroeg de verhouding tussen de netto financiële schuld en het eigen
vermogen 0,53 ten opzichte van 0,49 op 31 december 2013.
Handhaving van een sterke stijging in het derde kwartaal van 2014
De omzet van het derde kwartaal van 2014 bedraagt 6.087 K€, een stijging met 31,5 % in vergelijking met het
derde kwartaal van 2013. Deze toename gaat gepaard met een duidelijke stijging van het gewicht van de
pakketaanbiedingen (inclusief metaalanodisering) in de omzet: 20 % in het derde kwartaal van 2014 ten opzichte
van 2 % in het derde kwartaal van 2013. Aan het einde van de eerste negen maanden van het boekjaar 2014
bedraagt de verkoop 18.095 K€, een stijging met 15,5 % in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande
jaar.
Vooruitzichten
COIL heeft goede vooruitzichten voor het einde van het boekjaar 2014, met een beter zicht op haar activiteit in
Europa en de ontwikkeling van nieuwe geografische markten buiten Europa. Ondanks de voorzichtigheid op de
korte termijn wegens de economische somberheid, beschikt COIL over solide fundamenten voor een duurzame
versterking van haar economische model en haar waardeverhoging.
Bovendien profiteren de vooruitzichten van een uitzonderlijk product dat aangepast is aan de behoeften van deze
tijd, geanodiseerd aluminium. De lichtheid, de duurzaamheid, de ecologische eigenschappen en het authentieke
metaaluitzicht geven het een plaats op de eerste rij in nieuwe bouwprojecten. Het is veel beter dan gelakt
aluminium en wordt steeds meer gebruikt in plaats van roestvrij staal, zink of koper, met een aantrekkelijkere prijs
voor de afwerking en dezelfde prestaties.
De prijsstijging van COIL op de Europese markt en de versterking van haar commerciële inspanningen voor een
betere verspreiding van geanodiseerd aluminium op de groeimarkten met veel potentieel (Azië, Zuid-Amerika,
Midden-Oosten) zouden moeten bijdragen tot de ondersteuning van de ontwikkeling van de vennootschap op
lange termijn.
Volgende vergaderingen
De jaaromzet voor 2014 wordt gepubliceerd op 22 januari 2015 na sluiting van de beurs.
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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 verschillende soorten toepassingen:
architectuur, design, industrie of auto's.
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