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Miko: halfjaarresultaten (16 oktober 2021) 
 

 
Inleiding 
Zoals algemeen geweten, verkocht Miko eind maart 2021 haar activiteit kunststofverwerking (Miko 
Pac, plasticverpakkingen) aan het Duitse Paccor voor een bedrag van 110 miljoen euro, goed voor 
88,6 euro per aandeel. De waardering was gestoeld op een multiple van 6 van de EBITDA. Door 
de opbrengst van deze verkoop sloot Miko de eerste helft van 2021 af met een netto cashpositie 
van 58,9 miljoen euro, of 47,5 euro per aandeel.  
 

 
 
Halfjaarresultaten  
Om de vergelijkbaarheid van de cijfers mogelijk te maken, werden de resultaten van de eerste helft 
van 2020 herrekend met uitsluiting van het segment kunststofverwerking. In 2020 bedroeg de 
bijdrage van kunststofverwerking 3,776 miljoen euro (normaal operationeel resultaat, in de eerste 
helft van 2021 betrof het een bedrag van 42,886 miljoen euro dankzij de gerealiseerde meerwaarde 
op deze verkoop). Die cijfers vinden we onder de lijn resultaat van niet-voortgezette activiteiten. 
Alle andere cijfers hebben dus betrekking op de koffieservice-activiteiten. Zo merken we een 
omzetstijging van 3,4% tot 48,4 miljoen euro. Dat lijkt goed op het eerste zicht, maar een 
vergelijking met de 65 miljoen euro die in de eerste helft van 2019 gerealiseerd werd, toont een 
volledig ander beeld. De omzet in de eerste helft van 2021 ligt dus 25% onder het cijfer van 2019.  
Het management ziet wel een verder geleidelijk herstel, maar verwacht voor het volledige jaar 2021 
nog 10% tot 15% onder het cijfer van 2019 uit te komen. Met dit voor ogen moeten we besluiten 
dat de cijfers van 2021 weinig relevant zijn.  
 

Grafiek:	evolutie	netto	financiële	schuld	
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De EBITDA-stijging van 74,5% tot 6,8 
miljoen euro oogt impressionant, 
maar ook hier geldt de opmerking dat 
het cijfer in 2019 nog veel hoger lag, 
boven 10 miljoen euro. In totaal 
realiseerde Miko een netto winst, deel 
van de groep, van in totaal 44,1 
miljoen euro. Zonder de meerwaarde 
van de verkoop van de afdeling 
kunststofverwerking was dat 1,2 
miljoen euro of 0,98 euro per aandeel.  
  

 
Nederlandse acquisitie  
Veel interessanter voor de nabije toekomst is de netto cashpositie die zeker aan het werk gezet zal 
worden. In feite werd die cashpositie al gedeeltelijk aangewend, want eind maart 2021 had Miko 
25% verworven van het Nederlandse Maas. Deze groep is met een jaaromzet van 70 miljoen euro 
geen kleine jongen, vergeleken met de omzet van 122 miljoen euro in koffieservice die Miko in 
2019 realiseerde. In 2020 realiseerde Miko een gevoelig lagere omzet in koffieservice van 88 
miljoen door corona, 2020 is daarom ook geen goed vergelijkingsjaar. We gaan ervan uit dat de 
aankoop van dit 25% belang in Maas ongeveer 10 miljoen euro gekost heeft. In de eerste helft van 
2021 was er wel geen bijdrage tot de resultaten van deze acquisitie. Eind juli 2021 verhoogde Miko 
zijn belang in Maas van 25% naar 92%. We schatten dat deze bijkomende aankoop ongeveer 27 
miljoen euro gekost heeft. De netto cashpositie zal hierdoor dalen naar ongeveer 32 miljoen euro. 
Navraag leert dat we geen significante bijdrage van Maas moeten verwachten voor het volledige 
jaar 2021, we zijn aldus verplicht de blik naar 2022 te richten.  
De combinatie van Miko en Maas kan in 2022 een omzet realiseren van 190 miljoen euro. Passen 
we hierop een EBIT-marge toe van 6%, dan kan de winst, na verrekening van financiële resultaten 
en belastingen, in 2022 uitkomen op 8,1 miljoen euro, per aandeel is dit 6,50 euro. Die 6,50 euro 
winst per aandeel is natuurlijk te laag om de huidige koers te verklaren, feit is ook dat Miko nog 
een netto cashpositie van 30 miljoen euro heeft die weinig of niets opbrengt.  
Een andere rekenoefening biedt meer soelaas naar de mogelijke waardering toe. Passen we een 
EBITDA-multiple van 6 toe op een potentiële EBITDA van 25,5 miljoen euro in 2022, dan bekomen 
we een waarde van 153 miljoen euro of 183 miljoen euro na toevoeging van de cash. Per aandeel 
is dat 147 euro of 35% meer dan de huidige beurskoers.  
Los van de financiële elementen wensen we nog graag enkele andere zaken te benadrukken. Miko 
en Maas zijn sterk complementair en worden samen in Nederland een nog belangrijkere speler.  
Miko realiseerde in Nederland een jaaromzet van 10 miljoen euro en daar komt nu de 70 miljoen 
euro van Maas bij. Heel opmerkelijk is dat beide groepen een totaal ander cliënteel hebben. Terwijl 
Miko sterk staat bij KMO’s, heeft Maas vooral grotere klanten, zoals de luchthaven van Schiphol, 
de Nederlandse politie (in heel het land) en enkele universiteiten. Wat producten betreft, heeft Maas 
een ruimer gamma. Naast het plaatsen van koffie- en vendingtoestellen zorgt het voor de levering 
van alle nodige ingrediënten, naast koffie ook melk, thee en warme chocolade. Ook voorziet Maas 
in een ruim assortiment frisdranken, snacks en gezonde tussendoortjes.  
 

(in miljoen euro) 20H1 21H1 ∆ 20/21
Omzet 46,831 48,429 3,4%
EBITDA 3,870 6,754 74,5%
EBITDA-marge 8,3% 13,9%
EBIT -0,891 2,224 n.r.
EBIT-marge -1,9% 4,6%
Resultaat niet-voortgezette act. 3,776 42,886
Financieel resultaat -0,839 -0,323
Belastingen 0,046 -0,573
Deel derden 0,047 -0,114
Netto winst, deel groep 2,139 44,100 n.r.
Winst per aandeel 1,72 35,51 n.r.
Netto winst recurrent -1,637 1,214 n.r.
Idem per aandeel -1,32 0,98 n.r.
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Bijkomende info na vraagstelling 
Andere weetjes zijn dat Miko in de volgende maanden de bouw van een nieuw hoofdkantoor zal 
starten in de buurt van Turnhout. Het uitgebreide en hoogtechnologische machinepark van de 
kunststofverwerking is minder makkelijk te verhuizen, de activiteiten van koffieservice zijn 
makkelijker te verhuizen. Wat de koffieprijzen betreft, is er misschien minder goed nieuws. De 
koffieprijs is de afgelopen maanden net als heel wat andere grondstoffenprijzen sterk gestegen. 
Miko is tot in februari 2022 ingedekt en zal tegen dan verplicht worden om haar prijzen aan te 
passen. En last but not least, het is niet de bedoeling dat Miko een netto cashpositie zal blijven 
behouden, lees: er zullen nog acquisities volgen!  
Tot slot nog een klein commentaar over de waardering van de verkochte afdeling 
kunststofverwerking en van de koffieservice. De EBITDA-multiple (aantal keer EBITDA om de 
waarde te bekomen) van 6 lijkt relatief laag, als we dat vergelijken met cijfers uit andere sectoren. 
Feit is dat continu belangrijke bedragen geïnvesteerd moeten worden om te kunnen groeien of om 
zelfs de bestaande posities te kunnen behouden. Voor kunststofverwerking is dat in nieuwe 
technologieën, nu bijvoorbeeld wordt er geïnvesteerd in een nieuwe vezeltechnologie, enkele jaren 
geleden was dat in een 7-lage folieverpakking die betere eigenschappen zou hebben dan 
conservenverpakkingen. Voor de koffieservice moet Miko dan weer jaarlijks belangrijke bedragen 
op tafel leggen voor de aankoop van koffiemachines en -automaten. Dat is ook de reden waarom 
Miko besloten heeft om de afdeling kunststofverwerking te verkopen. Nu kan er volop gefocust 
worden op koffieservice. We wachten met veel ongeduld op nieuws m.b.t. nieuwe overnames.  
 
 
 
 
 
 
Gert De Mesure (16 oktober 2021, koers Miko: 108 euro) 
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