Wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie

PERSBERICHT

COIL BEVESTIGT RECORDRESULTATEN VAN 2016
▪ EBITDA 2016 bereikt historische 8,0 M€, d.i. 24,1% van de omzet
▪ Nettoresultaat van 4,7 M€, een stijging met 30%
▪ Sterk verbeterde gearing van 40% tegenover 64% in 2015

Brussel, 28 april 2017 (17u45) - COIL, wereldleider op het gebied van continue aluminiumanodisatie, kondigt haar
resultaten aan over het boekjaar 2016.
STERKE GROEI VAN DE ACTIVITEITEN
Op een veelbelovende aluminiummarkt heeft COIL in 2016 een recordomzet opgetekend van 33 M€, een stijging met
32,3% tegenover 2015. Deze stijging steunt op een sterkere verkoop van anodisatiediensten (+ 24%) en op de zeer
sterke ontwikkeling van de verkoop van verpakte aanbiedingen (inclusief anodisatie en metaal), die met 115% is
vooruitgegaan tegenover het voorbije jaar.
De groei wordt gekenmerkt door een diversificatie in de product-klantmix die het gevolg is van de uitbreiding van het
productgamma. Deze groei wordt geconcretiseerd door de belangrijke ontwikkelingen op de markt van de aluminium
composietpanelen en door de sterkere posities op de architecturale markten in Europa, Noord-Amerika en Azië.
VERSTERKING VAN DE INDUSTRIËLE MIDDELEN
In België zijn de investeringen in lijn 2 in de loop van het eerste halfjaar afgerond met de integratie van de belangrijkste
mechanische elementen van de continue anodisatielijn die in 2015 in Italië werd gekocht. De renovatie van lijnen 1 en 2,
die nu worden ingezet voor fijn metaal, heeft aanzienlijk bijgedragen tot de verbetering van hun kwaliteit en productiviteit.
Bovendien zijn hun kosten gedaald en is hun productie flexibeler.
Lijn 3 heeft het hele jaar door op zeer hoog niveau gedraaid om te voldoen aan een grote vraag naar dikker metaal voor
architecturale toepassingen.
Zoals aangekondigd, heeft de vennootschap lijn 4 definitief gesloten. Deze lijn heeft nooit de beoogde doelstellingen
gehaald omdat ze veel te complex was en maar een beperkte dimensionale capaciteit had. De eliminatie van de hoge
bedrijfskosten van deze lijn heeft een gunstige impact op de rentabiliteit van het boekjaar. De activiteiten van deze lijn
werden met succes overgeheveld naar lijnen 1 en 2. Door de sluiting van lijn 4 kan de vennootschap de nieuwe
anodisatielijn voor serieproductie installeren, die werd overgenomen in Italië in 2015, alsook de op-lengte-snijlijn (zie
infra).
In Duitsland is lijn 5 het ganse jaar door zeer actief gebleven dankzij de grote vraag naar natuurlijke hoogwaardige
geanodiseerde producten. De investering in de zesde lijn voor continue anodisatie verliep gunstig zonder onderbreking of
impact op de productiekwaliteit van lijn 5.
STERKE VOORUITGANG VAN DE RESULTATEN
COIL heeft het boekjaar 2016 afgesloten met nieuwe recordresultaten. Dankzij de groei van de activiteiten en de
kostenbeheersing is de EBITDA met 16% gestegen tegenover vorig jaar. De EBITDA bedraagt 8,0 M, d.i. 21,4% van de
omzet.
Het bedrijfsresultaat is met 17% gestegen en bedraagt 5,3 M€. Het bedrijfsresultaat houdt rekening met eenmalige kosten
van 5,0 M€. Zonder deze eenmalige kosten zou het bedrijfsresultaat met 127% gestegen zijn tegenover 2015.
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Na aftrek van de lagere netto financiële kosten (0,6 M€) en belastinglasten van (0,1 M€) bedraagt het nettoresultaat 4,7
M€, d.i. een stijging met 30% tegenover 2015.
VEREENVOUDIGDE RESULTATENREKENING
in M€

2016

2015

Schommeling

Omzet
EBITDA

33,0
8,0

24,9
6,9

+32,3%
+15,9%

24,1%

27,5%

in % omzet

Bedrijfsresultaat
in % omzet

Resultaat vóór belasting
Nettoresultaat
in % omzet

5,3

4,6

16,1%

18,2%

4,7
4,7

3,7
3,6

14,1%

14,4%

+17,1%
+25,7%
+29,9%

VERSTEVIGING VAN DE FINANCIËLE STRUCTUUR
De balans van COIL op 31 december 2016 is aanzienlijk versterkt. Het eigen vermogen bedraagt 29,4 M€, een stijging
met 46% ten opzichte van 31 december 2015, rekening houdend met het resultaat van het boekjaar en de verhoging van
het gereserveerde kapitaal met 4,4 M€, die werd gerealiseerd in het eerste kwartaal 2016.
Ondanks de toegenomen investeringen in België en Duitsland, bedraagt de nettoschuldenlast 11,9 M€ op 31 december
2016, een daling met 7% tegenover 31 december 2015. De ratio netto financiële schuld op eigen vermogen is zo
aanzienlijk verbeterd en bedraagt nu 40% tegenover 64% op 31 december 2015.
VOORTZETTING VAN DE GROEI IN HET EERSTE KWARTAAL 2017
De omzet in het eerste kwartaal 2017 bedraagt 7,5 M€, een stijging met 8% tegenover het eerste kwartaal 2016. De groei
steunt op de gunstige onderaannemingsactiviteiten (+ 3,3%) en op de sterke stijging van de verkoop van verpakte
aanbiedingen (14,3% van de kwartaalomzet tegenover 10,4% een jaar eerder).
REALISATIE VAN EEN BELANGRIJKE INVESTERINGSCYCLUS IN 2017
In 2017 zal COIL haar investeringscyclus in kapitaal afronden, alvorens terug te keren tot meer gangbare investeringen,
die hoofdzakelijk zijn gericht op het behoud van haar industriële uitrustingen.
In Duitsland zal de site in Bernburg zich nog meer specialiseren in de grootschalige productie voor de
architectuurindustrie met de realisatie van een investeringsplan van 23,8 M€ voor een state of the art continue
anodisatielijn. Deze lijn zal meer dan 15 000 ton bijkomende capaciteit leveren en bijdragen tot de oprichting van de
modernste fabriek voor aluminiumanodisatie in de wereld met ruime verwerkingscapaciteiten wat de omvang en
afwerkingen van de oppervlaktes betreft.
Dankzij de opening hiervan zal lijn 3 in België tijdelijk kunnen worden gesloten. Deze lijn met een capaciteit van 15 000
ton, die de ruggengraat vormde van de architecturale activiteit van COIL sinds 1985, moet nu worden verbeterd en
gerenoveerd.
En tot slot zal COIL in het vierde kwartaal 2017 de installatie voltooien van een nieuwe anodisatielijn voor serieproductie
in België. Deze lijn, die al ongewoon is door haar hoge automatiseringsniveau, werd aanzienlijk verbeterd om een grotere
dimensionale capaciteit te bieden. Deze installatie, die enig 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 element voor het ontwerpen
van nieuwe kleuren en afwerkingen, alsook voor de ontwikkeling van nieuwe markten.
Deze nieuwe lijn, met de naam Aloxide, zal de volgende voordelen bieden:
• Leveringstermijnen teruggeschroefd tot 2 weken voor Azië
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•
•
•
•
•
•

Anodisatie van staalplaten dikker dan 3 mm
Anodisatie van de vier zijden van een staalplaat
Snelle levering van maquettes voor architecturale projecten
Anodisatie in serieproductie met integratie van een soepele continue anodisatielaag om de transformatie van
staalplaten na de anodisatie mogelijk te maken
Mogelijkheid tot anodisatie van minimale hoeveelheden staalplaten om nieuwe markten en nieuwe producten te
ontwikkelen
De verlaging van de minimale bestellingsdrempel zal COIL in staat stellen nieuwe markten aan te boren: bv. de markt
van binnenhuisinrichting

Tegelijk met deze installatie, zal COIL de op-lengte-snijlijn, die werd gekocht in Italië, installeren. Deze gerenoveerde en
vernieuwde lijn zou de activiteiten van de vennootschap heel wat flexibeler moeten maken, door de vennootschap minder
afhankelijk te maken van externe ondernemingen.
VOORUITZICHTEN
Gezien de belangrijke investeringen zal 2017 wellicht een overgangsjaar zijn met een consolidatie van de in 2016
gerealiseerde groei en eenmalige kosten voor de opstart van de nieuwe productielijnen. Op het einde van het boekjaar zal
de Vennootschap daarentegen kunnen profiteren van een toegenomen ontwikkelingspotentieel door, in het bijzonder,
Aloxide te gebruiken als aantrekkingspunt van haar aanbod.
Als leider voor de anodisatie van aluminium beschikt COIL over toonaangevende fundamenten om haar waardecreatie
duurzaam te versterken op een markt die zeer gunstige langetermijnperspectieven biedt. De brede waaier aan
oplossingen die COIL voorstelt, samen met haar unieke dimensionale capaciteiten wereldwijd, versterkt haar positie in de
strijd om nieuwe markten.
De vooruitgang van de resultaten sinds twee jaar maakt dat de vennootschap vertrouwen heeft in de goede voltooiing van
haar lopende projecten die het haar mogelijk zullen maken om vanaf 2018 haar groei en rentabiliteit te versterken.
VOLGENDE AFSPRAAK: Algemene Vergadering op 7 juni 2017
COIL is wereldleider op het vlak van anodisatie voor de bouw en
industrie.
Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) dat op het
oppervlak van het aluminium een natuurlijke oxidelaag aanbrengt die
beschermt en 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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