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Miko Jaarresultaten 2017 

 

Miko overschrijdt 3 mijlpalen : 

 

- Omzet stijgt boven de 200 miljoen euro 

 

- Nettowinst overschrijdt ruimschoots de kaap van 10 

miljoen euro 

 

- Puro koffie beschermt méér dan 100 miljoen m2 

regenwoud 

 

Turnhout, 22 maart 2018 – Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en 

kunststofverpakkingsspecialist, toonde in 2017 een omzet van 204,8 miljoen euro, 7,0 % meer 

dan in 2016. De nettowinst bedroeg 11,3 miljoen euro, een stijging met 27,3 %. De EBIT en 

EBITDA gingen respectievelijk vooruit met 1,7 en 6,4 %.  

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN 

De omzet in 2017 steeg met 7,0 % ten opzichte van vorig jaar, van 191,5 miljoen euro tot 204,8 miljoen 

euro. Ruim driekwart van de groepsomzet werd gerealiseerd in het buitenland. 

De EBIT (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten en belastingen) bedroeg 16,3 miljoen 

euro (+ 1,7 % tegenover 2016).  

De EBITDA (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten, belastingen, afschrijvingen en 

waardeverminderingen) bedroeg 29 miljoen euro (+ 6,4 % in vergelijking met 2016). 

De nettowinst bedroeg 11,3 miljoen euro, een stijging met 27,3 % ten opzichte van 2016. Een deel 

hiervan wordt verklaard door een éénmalige impact van de belastinghervorming. De Raad van Bestuur 

stelt aan de algemene vergadering voor om een dividend uit te keren van 1,7 euro bruto per aandeel, 

of 10,4 % meer dan vorig jaar.  

SEGMENTINFORMATIE                                       

Het koffiesegment zette in 2017 een omzet neer van 108,2 miljoen euro. Dit is een dubbelcijferige groei 

van 12 % ten opzichte van vorig jaar. De koffieserviceafdeling vertegenwoordigt 52,8 % in de 

groepsomzet. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de koffieserviceafdeling ging met 71,1 % vooruit. De 

bedrijfscashflow (EBITDA) steeg met 40,5 %. De investeringen in het koffiesegment bedroegen 5,7 

miljoen euro in 2017.  



Deze sprong voorwaarts is de resultante van degelijke prestaties in alle 12 “thuislanden” – markten 

waar Miko eigen koffieservice dochterondernemingen heeft. De strategische focus richting 

Scandinavië waartoe een paar jaar geleden werd besloten, werpt zijn vruchten af.  Miko is er nu goed 

vertegenwoordigd in Zweden, Denemarken en Noorwegen. Gezamenlijk wordt er nu al 20 % van de 

omzet van de koffieserviceafdeling gehaald. Mooi meegenomen was een grote deal die in 2017 werd 

afgesloten in Denemarken. Ook bezorgen de lokale munteenheden – de Kronen – een betere 

spreiding van het wisselkoersrisico. 

Het kunststofsegment haalde een omzet van 96,6 miljoen euro, een stijging met 1,8 % tegenover vorig 

jaar. Dit segment is daarmee goed voor 47,2 % van de totale omzet. De bedrijfswinst (EBIT) en 

bedrijfscashflow (EBITDA) van de kunststofverpakkingsafdeling namen met respectievelijk 37,8 % en 

18,7 % af. De investeringen in het kunststofsegment bedroegen 10,6 miljoen euro.  

Abstractie makend van een éénmalig megacontract bij dochteronderneming Innoware in Indonesië in 

2016, zou binnen deze afdeling de EBIT en EBITDA zijn toegenomen met respectievelijk 26 % en 

18,5 %. In België en Polen werd een stevige groei neergelegd in het segment van de schaaltjes voor 

kant-en-klaar maaltijden. Tevens kwam er een nieuw roomijs concept op de markt, waarbij Miko Pac, 

als co-ontwikkelaar en producent van de verpakking ervan, hoge ogen gooide.    

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 

Een derde mijlpaal die in 2017 werd overschreden betreft de duurzame “Puro” koffie. Puro koffie 

maakt de “People”-pijler waar doordat het een fairtrade koffie is. De “Planet”-pijler staat voor de 2 % 

van de omzet die wordt aangewend voor de aankoop en eeuwige bescherming van regenwoud. In 

2017 werd de symbolische kaap van 100 miljoen m2 beschermd regenwoud ruimschoots 

overschreden. Met Puro koffie conserveert Miko er nu 120 miljoen m2 tropische wouden. 

Binnen de kunststofverwerkingsafdeling werd eind 2016 de eerste spade in de grond gestoken in 

Jakarta Indonesië. Nu staat er een volledig functionele green field fabriek bij dochteronderneming 

Innoware. Dit creëert niet alleen extra ruimte voor groei, het schept ook heel wat mogelijkheden om de 

efficiëntie te verhogen. Ook in Polen liggen er nieuwe bouw- en uitbreidingsplannen klaar om extra 

capaciteit vrij te maken. 

Miko en de familie Michielsen mochten dit jaar ook de nominatie tot de Family Business Award of 

Excellence (*) ontvangen. Deze bekroning richt zich op familiebedrijven die uitmunten op vlak van 

deugdelijk bestuur binnen zowel de familie als in het bedrijf, en dit in de visie, het behoud van de 

familiewaarden, en in het maatschappelijk engagement.  

VOORUITZICHTEN 

Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep commentarieert : ”2017 werd een recordjaar. Heel wat 

mijlpalen werden overschreden. Wij waren in staat onze zeilen te draaien om optimaal mee te varen 

met de gunstige wind die waait binnen de economie. Voor 2018 zullen we alert zijn voor alle mogelijke 

uitdagingen. Met een investeringsbudget van 15,8 miljoen euro bevestigen wij alvast ons vertrouwen 

in de toekomst.” 

“Als welgemeend eerbetoon wens ik dit persbericht af te sluiten met de uitdrukking van onze droefheid 

over het plotse overlijden van de heer Chris Van Doorslaer eind 2017. Chris was onze Voorzitter van 

de raad van bestuur, een uiterst bekwame, integere, gepassioneerde en inspirerende leider… Onze 

gedachten gaan ook uit naar zijn nabestaanden…”, aldus nog Frans Van Tilborg. 

 

(*) Deze Award is een gezamenlijk initiatief van Ernst & Young, Guberna en The Family Business 

Network 

 

OVER MIKO 

Miko is al meer dan 200 jaar actief in koffieservice en sinds een 45-tal jaren in 

kunststofverpakkingen, en werd in 1998 geïntroduceerd op Euronext Brussel. Miko volgt een 



“tweepijlerstrategie” waarbij de kernactiviteiten – koffieservice en kunststofverpakkingen – 

nagenoeg zelfstandige entiteiten zijn met elk hun eigen management, zodat beide activiteiten 

een eigen groeipad kunnen volgen. De groep haalde in 2017 een omzet van 205 miljoen euro, 

waarvan 53 % in het koffiesegment en 47 % in het kunststofsegment. Miko is een internationale 

groep met eigen ondernemingen in België, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, 

Denemarken, Noorwegen, Zweden, Polen, Tsjechië, Slowakije, Indonesië en Australië. 

 

EINDE 

 

Noot voor redacties:  

Voor fotomateriaal: www.miko.eu – Persberichten  

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Frans Van Tilborg, tel. +32 (0) 14/46.27.70 

Na 16u30: +32 (0)499.03.70.84 (GSM Frans Van Tilborg) 

Ce communiqué de presse est également disponible en français. 

This press release is also available in English. 

Miko website: www.mikocoffee.com 

 

http://www.miko.eu/
http://www.mikocoffee.com/


BIJLAGE 1. Geconsolideerde resultatenrekening Miko-groep 

 

 
2017 

(KEUR) 

2016 

(KEUR) 

Opbrengsten 204.779 191.467 

Opbrengsten uit de verkoop van goederen 199.792 186.448 

Huurinkomsten 5.008 4.732 

Opbrengsten verkopen vaste activa -21 287 

   

Overige exploitatiebaten 3.683 4.674 

   

Grond- en hulpstoffen -104.748 -95.375 

Personeelskosten  -44.709 -43.638 

Afschrijving en amortisaties -12.154 -11.476 

Overige exploitatiekosten  -30.586 -29.663 

Totale kosten -192.197 -180.152 

   

Winst uit operationele activiteiten vóór belasting 

en financieringskosten 

16.265 15.989 

   

Netto financieel resultaat -723 -940 

Financiële baten 52 362 

Financiële lasten -775 -1.302 

   

Winst vóór belastingen 15.542 15.049 

Vennootschapsbelasting -3.243 -4.298 

Nettowinst van de groep 12.299 10.751 

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 1.018 1.891 

Toerekenbaar aan aandeelhouders van MIKO 11.281 8.860 

Gewone winst per aandeel, 

Toerekenbaar aan aandeelhouders van MIKO (in 

euro) 

9,08 7,13 

Verwaterde winst per aandeel, 

Toerekenbaar aan aandeelhouders van MIKO (in 

euro) 

9,01 7,09 

Brutodividend 2.111 1.913 

Brutodividend per aandeel (in euro) 1,70 1,54 

 



BIJLAGE 2 – Geconsolideerd overzicht van het gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaat 

 

 2017 

(KEUR) 

2016 

(KEUR) 

Nettoresultaat van het boekjaar  12.299 10.751 

Valutakoersverschillen (reclasseerbaar naar resultaat) -3.028 -1.025 

Overige baten en lasten (niet-reclasseerbaar naar resultaat) -18 20 

Totaal van gerealiseerd en niet-gerealiseerd resultaat 9.253 9.746 

Toerekenbaar aan aandeelhouders Miko 8.244 7.845 

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 1.009 1.901 

 

 

 


