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Wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie  
 
PERSBERICHT 

 
 

1e HALFJAAR 2016: RECORDRESULTATEN 
 

 
 Nettoresultaat van 3,0 M€, een stijging met 67% 
 EBITDA van 4,4 M€, record EBITDA-marge van 28,5% 
 Sterke groei en historische rentabiliteit verwacht voor heel het boekjaar 2016 
 

 
Brussel, 31 oktober 2016 (17u45) — COIL, wereldleider op het vlak van aluminiumanodisatie, kondigt recordresultaten 
aan voor het eerste halfjaar 2016 die haar ambities voor een duurzame groei van de activiteiten en rentabiliteit kracht 
bijzetten. 
 
Sterke groei van de verkoop 
 
De omzet van het eerste halfjaar is met 22% gestegen tot 15,5 M€. De groei van de activiteit is te danken aan de sterke 
verbetering van de traditionele onderaannemingsactiviteiten en de diversificatie van de product/klantmix, ingevolge de 
uitbreiding van het productengamma en de grotere penetratie op de markt van aluminium composietpanelen. 
 
De forse heropleving van de verkoop van verpakte aanbiedingen (inclusief metaalanodisatie) draagt ook bij tot de verdere 
groei van de verkoop. In de loop van het halfjaar heeft COIL een historische bestelling gekregen om geanodiseerd 
aluminium te leveren voor de constructie van een nieuw groot gebouw in China. 
 
Perfecte uitvoering van een belangrijke investeringscyclus 
 
COIL zette haar investeringsprogramma voor de versterking van haar industriële installaties in België en de bouw van een 
zesde productielijn in Duitsland voort.  
 
In België zijn de investeringen in lijn 2, zoals gepland, afgerond in de loop van het halfjaar met de integratie van de 
belangrijkste mechanische onderdelen van de continue anodisatielijn die in 2015 in Italië werd gekocht. Na de geslaagde 
investeringen in lijn 1 in 2014 zal de vennootschap dankzij deze nieuwe modernisering van de productiemiddelen fijner 
metaal kunnen verwerken en een bredere waaier aan afwerkingen kunnen aanbieden.  
 
Tegelijkertijd heeft COIL, zoals gepland, definitief lijn 4 gesloten in België. Het wegvallen van de hoge bedrijfskosten van 
deze lijn heeft een gunstige impact op de halfjaarlijkse rentabiliteit. De geautomatiseerde anodisatielijn voor 
serieproductie, die in 2015 werd gekocht in Italië, zal de vrijgekomen ruimte opvullen en zou in 2017 operationeel moeten 
zijn. Deze installatie, die uniek is in de wereld, zal het mogelijk maken de kernactiviteit van COIL in de anodisatie van 
platte aluminium walserijproducten nog verder te diversifiëren. Met deze installatie zal COIL kleine hoeveelheden 
geanodiseerde staalplaten kunnen leveren, een belangrijk strategisch onderdeel voor het ontwerpen van nieuwe kleuren 
en afwerkingen, alsook voor de ontwikkeling van de architectuurmarkten. 
 
In Duitsland wordt de installatie van een zesde lijn voor continue anodisatie op de site te Bernburg voortgezet. Deze lijn 
die specifiek gericht is op de sector van de architectuur, zou in de loop van het eerste kwartaal 2017 in productie moeten 
gaan. Dankzij deze investering zal de site te Bernburg over de modernste fabriek voor aluminiumanodisatie in de wereld 
beschikken met ruime verwerkingscapaciteiten op het vlak van omvang en afwerking van oppervlaktes.  
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Duurzame verbetering van de rentabiliteit  
 
COIL bereikt in het eerste halfjaar 2016 historische rentabiliteitsniveaus. De stijging van de omzet, de gunstige evolutie 
van de productmix, de verbetering van de vastekostenstructuur en de groei van de productiviteit leiden tot een sterke 
groei van de rentabiliteitsindicatoren. 
 
Zo is de EBITDA (bedrijfsresultaat + afschrijvingskosten en voorzieningen) met 42% gestegen in vergelijking met het 
eerste halfjaar 2015; de EBITDA bedraagt nu 4,4 M€, of 28,5% van de omzet, een nieuw historisch record.  
 
Na afschrijvingskosten en waardeverminderingen voor 1,1 M€ bedraagt het bedrijfsresultaat 3,3 M€, een stijging met 57% 
ten opzichte van vorig jaar, met een recordbedrijfsmarge van 21,6%. 
 
Na aftrek van de netto financiële kosten van 0,3 M€ bedraagt het nettoresultaat 3,0 M€, d.i. een nettowinstmarge van 
19%, tegenover 14,3% vorig jaar. 
 
Vereenvoudigde resultatenrekening 
 

in M€ HJ1 2016 HJ1 2015 Schommeling  2015 

Omzet 15,5 12,7 +22%  24,9 
EBITDA* 4,4 3,1 +42%  6,9 
    in % omzet   28,5% 24,8%   27,5% 

Bedrijfsresultaat 3,3 2,1 +57%  4,6 
    in % omzet   21,6% 16,4%   18,2 

Resultaat vóór belasting 3,1 1,8 +72%  3,7 
Nettoresultaat 3,0 1,8 +67%  3,6 
    in % omzet   19,5% 14,3%   14,4% 

 
Versterking van de financiële structuur 
 
Net zoals de resultaten, is ook de balans van COIL aanzienlijk versterkt. Het eigen vermogen bedraagt 27,6 M€, een 
stijging met 7,4 M€ ten opzichte van 31 december 2015, rekening houdend met het resultaat van het halfjaar en de 
voorbehouden kapitaalverhoging van 4,4 M€, die werd gerealiseerd in het eerste halfjaar 2016. 
 
De nettoschuldenlast bedraagt 12,8 M€ op 30 juni 2016 en blijft hiermee stabiel ten opzichte van 31 december 2015, 
ondanks de gestegen investeringen in België en Duitsland. Met een schuld onder controle en een eigen vermogen dat 
sterk gestegen is, is de verhouding financiële schulden/eigen vermogen verbeterd en bedraagt ze nu 46% tegenover 64% 
op 31 december 2015. 
 
Versnelling van de groei in het derde kwartaal 2016 
 
De omzet in het derde kwartaal 2016 bedraagt 9,1 M€, een stijging met 53,8% tegenover het derde kwartaal 2015. De 
versnelling van de groei is het gevolg van een sterkere verkoop van anodisatiediensten, die gestegen is met 42% ten 
opzichte van vorig jaar, en van de zeer sterke evolutie van de verkoop van verpakte aanbiedingen, die 15% uitmaken van 
de kwartaalomzet, tegenover 8% een jaar eerder. 
 
Na de eerste negen maanden van boekjaar 2016 bedraagt de omzet van COIL 24,6 M€, een stijging met 32,3% ten 
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
 
Vooruitzichten  
 
Rekening houdend met al deze elementen verwacht COIL een zeer gunstig einde van het boekjaar 2016, met een forse 
groei van haar omzet en een sterke verbetering van haar rentabiliteit.  
 
COIL streeft ernaar haar leiderschap op gediversifieerde markten te versterken. De uitvoering in 2017 van de 
investeringen in Duitsland en België zal COIL toelaten proactiever te zijn om haar groei duurzaam te ondersteunen. 
 
Volgende afspraak  
 
De omzetcijfers 2016 zullen worden gepubliceerd op dinsdag 24 januari 2017 na beurs.  
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COIL is wereldleider op het vlak van anodisatie voor de 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 in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, 
industrie of auto's.      

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