Wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie
PERSBERICHT

RESULTATEN 1e SEMESTER 2017:
MARGES BLIJVEN HOOG
▪
▪
▪
▪

Sterke EBITDA van 27% van de omzet tegenover 28% een jaar eerder
Nettoresultaat van 2,3 M€, een nettomarge van 16% van de omzet
Nettoschulden van 37% van het eigen vermogen tegenover 40% een jaar eerder
Realisatie in 2017 van het belangrijke strategische investeringsprogramma om de groei te
ondersteunen en de rentabiliteit te versterken

Brussel, 3 oktober 2017 (17u45) - COIL, wereldleider op het gebied van continue aluminiumanodisatie, kondigt haar
resultaten over het eerste halfjaar 2017 aan.
Belangrijke ontwikkelingen tijdens het semester
De vennootschap richt haar aandacht in 2017 op de realisatie van haar grootschalige investeringen in België en Duitsland.
Deze industriële investeringen moeten bijdragen tot een belangrijke en flexibele productiecapaciteit om de groei van COIL
te ondersteunen en zo goed mogelijk het marktpotentieel van haar markten te valoriseren.
Zo heeft de vennootschap in het eerste semester de installatie van een zesde lijn voor continue anodisatie op de site te
Bernburg volledig afgerond. De prestaties van deze lijn, die in september werd geopend en een capaciteit heeft van 15.000
ton, zijn qua volumes en oppervlakte-afwerkingen uniek in de wereld. De snelle opstart ervan in het vierde kwartaal 2017
zal de competitiviteit van de fabriek in Bernburg versterken alsook haar leiderschap in de productie van geanodiseerd dik
aluminium voor bouwtoepassingen vergroten.
De vennootschap heeft op haar site in Landen (België), na de geslaagde investeringen in lijn 1 in 2014 en in lijn 2 in 2016,
de installatiewerken van de nieuwe generatie stukanodisatielijn voortgezet. Dankzij deze strategische installatie zal het
mogelijk zijn verwerkingen op maat, in de gewenste hoeveelheden en binnen een kortere termijn te realiseren. Hierdoor zal
de installatie, die eind 2017 operationeel wordt, het aanbod en de klanten van de vennootschap verder kunnen diversifiëren.
Resultaten
De halfjaaromzet bedraagt 14,4 M€ (-7%) in vergelijking met een hoge referentiebasis, aangezien in het eerste halfjaar van
2016 een stijging van 22% werd opgetekend. De verkoop van anodisatiediensten werd, als gevolg van de volatiele
aluminiumprijzen, vooral afgeremd door de afwachtende houding van de distributeurs. De verkoop van pakketten met
metaal heeft de internationale ontwikkeling ervan, met name in Azië, versterkt.
Dankzij de kostenvermindering en de stijging van de productiviteit wordt de conjuncturele vertraging van de verkoop
gedeeltelijk goedgemaakt. De EBITDA bedraagt 3,9 M€, of 26,9% van de omzet. Dit niveau benadert het historische
recordniveau dat vorig jaar bereikt werd. Het operationeel resultaat komt uit op 2,7 M€; ook al is dit resultaat met 20%
gedaald ten opzichte van het eerste semester 2016, toch is er een mooie operationele marge van 18,6% van de omzet.
Na netto financiële kosten van 0,3 M€ bedraagt het nettoresultaat 2,3 M€, d.i. een netto winstmarge van 16,0%, tegenover
19,5% vorig jaar.
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Vereenvoudigde resultatenrekening
in M€
Omzet
EBITDA*
in % omzet

Operationeel resultaat
in % omzet

Resultaat vóór belasting
Nettoresultaat
in % omzet

HJ1 2017

HJ1 2016

Schommeling

2016

14,4
3,9

15,5
4,4

-7%
-13%

33,0
8,0

26,9%

28,5%

2,7

3,3

18,6%

21,6%

2,3
2,3

3,1
3,0

16,0%

19,5%

24,1%

-20%

5,3
16,1%

-24%
-24%

4,7
4,7
14,1%

Financiële structuur
De balans van de vennootschap blijft, in het verlengde van deze resultaten, sterker worden. Het eigen vermogen bedraagt
31,8 M€, d.i. een stijging met 2,4 M€ tegenover 31 december 2016. De nettoschulden op 30 juni 2017 bedragen 11,8 M€,
een daling met 0,1 M€ ten opzichte van 31 december 2016. Binnen deze context verbetert de ratio van de netto financiële
schuld tot het eigen vermogen opnieuw en bedraagt ze 37% tegenover 40% op 31 december 2016.
Vooruitzichten
Ondanks een ongunstig basiseffect, dat naar verwachting zal blijven wegen op het derde kwartaal, zal de vennootschap
wellicht, gelet op de verbetering van haar marktomstandigheden, een verbetering optekenen van haar verkopen in het
tweede semester. Tegelijkertijd zal de vennootschap haar belangrijke, strategische investeringscyclus afronden, met de
effectieve versterking van Duitse fabriek in Bernburg en de ingebruikname eind 2017 van de nieuwe generatie
stukanodisatielijn in België.
Binnen deze context heeft de vennootschap tot doel een jaaromzet van bijna 30 M€ te realiseren.
Als voortrekker inzake anodisatie van aluminium beschikt de vennootschap over uitstekende fundamenten om haar
waardecreatie te versterken op een markt die over zeer gunstige perspectieven op lange termijn beschikt. Met een
belangrijke productiecapaciteit en een brede productportefeuille zal de vennootschap vanaf 2018 over meer potentieel
beschikken om haar rendabele groeidynamiek duurzaam te versterken.

Volgende afspraak
De omzet van het derde kwartaal 2017 zal worden gepubliceerd op dinsdag 7 november 2017 na beurs

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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