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532 miljoen euro omzet 

52 miljoen euro winst 
11.000 euro premie voor iedereen 
4 miljoen euro aan donaties 
 

Dames en Heren van het schrijversgilde, Beste vertegenwoordigers van de pers, 

Morgen is het Valentijnsdag, de dag van de liefde en de liefdadigheid. Het is ook mijn eigen 

verjaardag trouwens - ik word 61. En omdat wij dat nu eenmaal zo willen, hebben we op deze 

dag ook altijd de balans van Liqui Moly klaar, gecontroleerd en wel door onze accountants. – Per 

slot van rekening wil je toch graag weten wat er het afgelopen jaar zoal tot stand is gebracht.  

Staat u mij toe dat ik er als volgt verslag van doe: onze omzet bedroeg in 2017 € 532 miljoen, 

een groei van 9% ten opzichte van de € 489 miljoen van 2016. En onze winst vóór belastingen is 

€ 52 miljoen. En ook dat is een stijging van 9% ten opzichte van het voorgaande jaar. En zo hoort 

het ook! Al was het maar om ons eigenvermogensaandeel van 80% te kunnen behouden.  

En omdat niet alleen ikzelf, maar het hele personeel, al mijn 835 collega's, hard hebben gewerkt, 

goede zaken hebben gedaan en daardoor een uitstekend teamsucces hebben behaald, is het nu 

tijd om – losjes gezegd – de "vette buit" te verdelen. Elk van mijn mede-ondernemers ontvangt - 

net als vorig jaar - een zogenaamde winnaarsbonus, een speciale premie van 11.000 euro 

bruto. Met het werkgeversaandeel erbij opgeteld keren wij hiermee voor ruim tien miljoen euro 

aan prijzengeld uit. Dat is waar ik nog het meest blij om ben - net als natuurlijk de vijftig extra 

banen die we vorig jaar erbij hebben gecreëerd. De afgelopen twee jaar waren het er in totaal 

zelfs honderd. 

Dit is tegelijk wel een moment om niet alleen aan onszelf te denken, maar ook aan andere 

mensen met wie het soms lang zo goed niet gaat. Mensen in nood, die ik al sinds een jaar of 

zeven help via mijn privé-stichting, samen met mijn zoon Benjamin Orschulik en mijn geliefde 

Kerstin Thiele. Daarom heb ik besloten om uit de opbrengst van de verkoop van Liqui Moly aan 

Würth drie miljoen euro te doneren aan de Stichting Ernst Prost en één miljoen euro aan de 

Ernst Prost Foundation for Africa. Die bedragen heb ik eerder vandaag al overgeboekt. De 

winnaarsbonus van 11.000 euro voor mijn gewaardeerde collega's wordt overgeschreven bij de 

eerstvolgende salarisbetaling.  

Ik wens u allen een prachtige Valentijnsdag, en het zal me een groot genoegen zijn als u de 

informatie die ik u zojuist gaf verder zou willen doorgeven.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ernst Prost 


