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Wereldwijde nr. 1 op gebied van aluminiumanodisatie PERSBERICHT 

 

RESULTATEN VAN HET 1ste HALFJAAR 2018 
 

 
▪ Eerste kwartaal beïnvloed door de voorraadafbouw van metaaldistributeursals gevolg van 

de extreme volatiliteit van de aluminiumprijzen (Kw 1-omzet:  -27%), gevolgd door een 
terugkeer naar meer normale vraagniveaus in het tweede kwartaal  

▪ Eerste halfjaar van de transitie naar een efficiënter industrieel instrument 
▪ Resultaten tijdelijk beïnvloed door niet-recurrente kosten voor het opstarten van de twee 

nieuwe productielijnen 
▪ Robuuste balans met nettoschuld van 45% van het eigen vermogen 
▪ Verwacht herstel van omzet en marges in de tweede helft van het jaar 
 

 
Brussel 2 oktober 2015 (17:45 uur) – Coil, wereldleider op gebied van aluminiumanodisatie maakt zijn resultaten bekend 
voor het eerste halfjaar van 2018. 
 
Hoogtepunten van het halfjaar 
 
Vanuit commercieel perspectief werd de eerste jaarhelft van 2018 gekenmerkt door een ongekende volatiliteit van de 
aluminiumprijzen. Dit heeft een negatief effect gehad op de aankoopstrategieën op korte termijn van industriële gebruikers 
van aluminium, met name die van metaaldistributeurs. En resulteerde in een voorraadvermindering, vooral in het eerste 
kwartaal, die de omzet van de onderneming negatief beïnvloedde. De omzet in het eerste halfjaar daalde met 15,5% tot 
12,1 miljoen euro.  Gezien het hoge niveau van de variabele kosten hadden deze ontwikkelingen een belangrijke 
onverwachte impact op de winstgevendheid. 
 
Vanuit industrieel perspectief heeft COIL de opstart van zijn zesde continu-anodisatielijn in Duitsland ondersteund en zijn 
nieuwe geautomatiseerde anodisatielijn, gebaseerd op het innovatieve Aloxide® -proces, in België in gebruik genomen.  
 
Een aantal technische problemen op lijn 6 hebben de volledige verplaatsing van de productie van lijn 3 in België naar lijn 6 
in Duitsland vertraagd, met als gevolg een verdubbeling van de kosten en een gebrek aan optimalisering van de variabele 
kosten op lijn 6. De meeste van deze problemen zijn nu opgelost. 
 
De nieuwe Aloxide® -lijn in België werd met succes in gebruik genomen met uitstekende productieniveaus. 
 
Deze twee installaties dragen bij tot een aanzienlijke verhoging van de productiecapaciteit van COIL en de uitbreiding van 
het product- en dienstenaanbod. 
 
Resultaten 
 
Met een kostenstructuur die gebaseerd is op de verwachte groei van de toekomstige verkopen, hebben de tijdelijke 
vertraging van de activiteit in het eerste halfjaar en de niet-recurrente kosten in verband met de opstart van de twee nieuwe 
productielijnen onvermijdelijk een invloed op de resultaten van de periode. 
 
De EBITDA over de eerste jaarhelft van 2018 bedroeg 1,3 miljoen euro tegenover 3,9 miljoen euro over de eerste jaarhelft 
van 2017. Deze wordt met name gekenmerkt door de opname van: i/niet-productieve kosten voor de inbedrijfstelling van 
de twee nieuwe productielijnen (0,5 miljoen euro) en ii/ een stijging van de loonkosten (+0,4 miljoen euro) als gevolg van 
de indienstneming van extra personeel voor de opstart van lijn 6 in Duitsland. 
 
Het bedrijfsresultaat bedraagt (0,6) miljoen euro, inclusief een stijging van de overige kosten (0,8 miljoen euro) als gevolg 
van de stijging van de milieuheffingen en de daling van de subsidies. 
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Na een daling van de financiële kosten tot 0,2 miljoen euro was het nettoresultaat negatief en kwam uit op (0,8 miljoen 
euro), tegenover een winst van 2,3 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2017.  
 
Vereenvoudigde resultatenrekening 
 

In miljoen euro 1e halfjaar 
2018 

1e halfjaar 
 2017 

Omzet 12.1 14.4 
EBITDA* 1.3 3.9 
    in % omzet  10,3% 26,9% 

Bedrijfsresultaat (0,6) 2.7 
    in % omzet  (4,5%) 18,6% 

Resultaat voor belastingen (0,7) 2.3 
Nettoresultaat (0,8) 2.3 
    in % omzet  (6,5%) 16,0% 

 
Financiële structuur 
 
De balans van COIL toont het vermogen van het bedrijf om met succes een belangrijke strategische investeringscyclus te 
doorlopen. Het eigen vermogen bedraagt 28,7 miljoen euro, een daling met 3,6 miljoen euro in vergelijking met 31 december 
2017, en houdt rekening met de halfjaarresultaten en de uitkering van het dividend (2,8 miljoen euro), geboekt op 30 juni 
en uitbetaald in september. De netto financiële schuld per 30 juni 2018 bedraagt 13,0 miljoen euro, stabiel in vergelijking 
met 31 december 2017, en vertegenwoordigt 45% van het eigen vermogen. 
 
Vooruitzichten 
 
In de tweede helft van het jaar, met een meer normale bedrijfssituatie en een geoptimaliseerde industriële organisatie, 
verwacht COIL een geleidelijke verbetering van zijn omzet en een herstel van zijn rentabiliteit. Voor het volledige boekjaar 
2018 heeft de onderneming zich ten doel gesteld om een jaaromzet tussen 24 en 26 miljoen euro te realiseren.  
 
Op het vlak van aluminiumanodisering heeft COIL uitstekende fundamentals om zijn ontwikkeling op te voeren in een markt 
waarvoor de langetermijnvooruitzichten zeer positief zijn. De vooruitzichten worden verder nog versterkt door de 
ontwikkeling van de nieuwe Aloxide® -activiteit en de voordelen van de investering in lijn 6.  
 
De terugkeer naar een meer normale marktsituatie, de eliminatie van de niet-recurrente kosten en de bijkomende capaciteit 
en diversiteit die de Aloxide® -lijn biedt, laten COIL toe om in 2019 een aanzienlijke verbetering te verwachten op alle 
vlakken.  
 
Volgende afspraak  
 
De jaaromzet van 2018 zal worden gepubliceerd op 31 januari 2019, na de beurs 

 
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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