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HALFJAARLIJKSE RESULTATEN 2021
DIE DE HERSTEL DYNAMIEK BEVESTIGEN
▪
▪
▪
▪
▪

Omzet: 12,5 mln. €, een groei van 6,5%
EBITDA: 3,0 mln. €, oftewel 24,4% van de omzet
Nettoresultaat: 1,0 mln.€, oftewel 7,6% van de omzet
Netto financiële schuldenlast: 25% van het eigen vermogen per 30 juni 2021
Vooruitzichten 2021: een jaaromzet boven de 23,5 mln. € en herstel van de rentabiliteit in
vergelijking met 2020

COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, maakt zijn resultaten van het eerste halfjaar 2021
bekend.
❖ Hoogtepunten van het halfjaar
Na een boekjaar 2020, dat sterk werd beïnvloed door de wereldwijde crisis in verband met de Covid-19
pandemie, heeft COIL in het eerste halfjaar 2021 een aanzienlijke verbetering van zijn prestaties genoteerd
binnen een context die nog steeds te lijden heeft van de gevolgen van de gezondheidscrisis. Ondanks een
aanhoudende vraag werd de verkoop door het bedrijf verstoord door langere leveringstermijnen voor
hoogwaardig geanodiseerd aluminium bij de Europese walserijen vanwege de zeer grote vraag in andere
activiteitensectoren, alsook door de moeizame fysieke ondersteuning van de verkoop op de Aziatische markt
als gevolg van de internationale beperkingen en het gebrek aan logistieke capaciteit.
Binnen deze context heeft COIL in het eerste halfjaar 2021 een omzet gerealiseerd van 12,45 mln. €, een groei
van 6,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Enerzijds is de omzet van het totaalpakket, waarbij het metaal is
inbegrepen (21% van de halfjaarlijkse omzet), 18% gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar 2020 en dit
voornamelijk als gevolg van de zeer lange leveringstermijnen richting Azië. Anderzijds is de omzet van de
toeleveringsdiensten (79% van de halfjaarlijkse omzet) gestegen met 16% dankzij de aanhoudende vraag op de
eindmarkten voor bouw en architectuur, die in het tweede kwartaal gepaard ging met een herbevoorrading van
de distributieketen in Europa.
Op operationeel vlak heeft COIL zijn productiecapaciteit geoptimaliseerd om de kosten zo variabel mogelijk te
houden. Het herstel van de toeleveringsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende productiviteitsverbeteringen
hebben een positief effect gehad op de activiteiten.
❖ Resultaten
De stijging van de omzet van het bedrijf en de evolutie van zijn productmix naar toeleverantie met een lichter
aandeel van metaal in de verkoop in combinatie met de optimalisering van de vaste kostenstructuur, zorgen voor
een duidelijk herstel van de rentabiliteitsindicatoren.
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De EBITDA bedraagt zo 3,0 mln. €, oftewel 24,4% van de omzet, een stijging van 3,1 mln. € ten opzichte van
het eerste halfjaar 2020, voornamelijk door de groei van de brutomarge en de afname van de totale
bedrijfslasten.
Na vrijwel stabiele afschrijvingen van 1,9 mln. € verbetert het bedrijfsresultaat aanzienlijk en bedraagt 1,1 mln. €,
oftewel 9,1% van de omzet, vergeleken met een verlies van (1,9) mln. € in het eerste halfjaar 2020.
Het nettoresultaat vóór belasting bedraagt 1,0 mln. €, inclusief een verbeterd financieel resultaat van (0,2) mln. €.
Het nettoresultaat van het eerste halfjaar 2020 vertoont een winst van 1,0 mln. €, tegen een verlies van
(2,1) mln. € in het eerste halfjaar 2020.
❖ Vereenvoudigde resultatenrekening
in mln. €
Omzet
EBITDA 1
in % omzet

Bedrijfsresultaat
in % omzet

Resultaat vóór belasting
Nettoresultaat:
in % omzet

H1 2021
12,45
3,04

H1 2020
11,69
(0,05)

24,4%

(0,5) %

1,13

(1,86)

9,1%

(15,9)%

0,95
0,95

(2,06)
(2,07)

7,6%

(17,7)%

❖ Balans
Per 30 juni 2021 zette COIL de verbetering van zijn financiële structuur voort. Rekening houdend met de
resultaten van het eerste halfjaar, bedroeg het eigen vermogen 28,1 mln. €, een stijging van 1,0 mln. € ten
opzichte van 31 december 2020. De netto financiële schuldenlast daalde met 1,6 mln. € ten opzichte van 31
december 2020 tot 7,1 mln. €, wat neerkomt op 25,2% van het eigen vermogen, tegenover 31,9% op 31
december 2020 en 30,2% op 30 juni 2020.
❖ Vooruitzichten
De omzet van het derde kwartaal 2021 (6,4 mln. €) is met 20,9% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal
2020. De verkoop van toeleveringsdiensten bevestigden hun herstel (+ 27%), terwijl de verkoop van het
totaalpakket licht is gestegen (+ 1,6%) dankzij de verkoopgroei in Europa en Rusland die de inkrimping van de
Aziatische markten compenseerde. De omzet voor de eerste negen maanden van het boekjaar 2021 bedroeg
daardoor 18,8 mln. €, een stijging van 11% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.
Ondanks een minder gunstig basiseffect zou COIL een solide verkoop moeten realiseren in het vierde kwartaal
rekening houdend met de verbetering van de marktvoorwaarden. Terwijl de verkoop van het totaalpakket, in het
bijzonder in Azië, nog steeds te lijden heeft van de huidige onzekerheden en kosten bij de internationale logistiek,
zou de verkoop van toeleveringsdiensten zijn goede activiteitenniveau binnen een normalere marktsituatie
moeten kunnen consolideren. Het bedrijf streeft ernaar het herstel te begeleiden en tegelijkertijd een strikt
kosten- en cashflowbeheer te handhaven in het verlengde van de inspanningen die in 2020 werden geleverd.
Binnen deze context streeft COIL voor het gehele boekjaar 2021 naar een jaaromzet van meer dan 23,5 mln. €,
wat gepaard zal gaan met een duidelijke verbetering van de rentabiliteit ten opzichte van 2020.
Dankzij een flexibele en efficiënte industriële organisatie kan COIL het herstel op zijn markten op goede wijze
ondersteunen. Het bedrijf heeft vertrouwen in zijn ontwikkelingsperspectieven op de lange termijn en profiteert
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EBITDA = bedrijfsresultaat + toewijzingen aan voorzieningen en afschrijvingen
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van een omvangrijke portefeuille met hoogwaardige, duurzame producten die een lage CO 2-afdruk hebben om
zijn mondiale marktleiderschap te versterken.
❖ Aanvullende informatie
De financiële overzichten zijn op 28 oktober 2021 goedgekeurd door de Raad Van Bestuur. Ze zijn opgenomen
in het halfjaarlijks financieel verslag 2021 dat kan worden ingezien op de financiële website van het bedrijf
(http://investors.coil.be).
❖ Agenda
De jaaromzet 2021 zal op 27 januari 2022 worden gepubliceerd na sluiting van de beurs.

OVER COIL
COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk
Aloxide®.
Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een
natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uvbestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of 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 en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere
malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in
verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.
COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn
operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft
ongeveer 120 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2020 een omzet gerealiseerd van ongeveer 23
mln. €.
Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP
Voor meer informatie: www.aloxide.com
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