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Winst Beurs NV’s sterk gestegen

De Nederlandse beursfondsen die genoteerd staan aan de
Amsterdamse effectenbeurs hebben in de eerste helft van dit jaar 70
procent meer winst behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Het
gezamenlijk nettoresultaat is uitgekomen op ruim 22,6 miljard euro
(bijna 50 miljard gulden). De diverse bedrijfstakken hebben verschillend
bijgedragen aan deze cijfers. Vooral in de industrie en bij de financiële
instellingen zijn hoge winsten behaald. In de handel is het resultaat
verdubbeld tot 1,1 miljard euro. De ondernemingen in de
dienstverlening en de (tele)communicatie hebben het minder goed
gedaan.

Sterk herstel industrie

In de eerste helft van 2000 is de winst in de industrie met 124 procent
gestegen tot 12,9 miljard euro. Aan deze goede resultaten is vooral
bijgedragen door de machine- en elektronica-industrie en de chemie.
Hogere bedrijfsresultaten en belangrijke incidentele baten zijn hier
bepalend. De sterk gestegen prijzen van ruwe olie hebben de resultaten
in de chemie positief beïnvloed.

Financiële instellingen handhaven terrein

Tot en met 1998 was het aandeel in de winst van de banken en
verzekeringsmaatschappijen niet hoger dan 30 procent. In 1999 steeg
dit aandeel sterk tot 40 procent. Ook in het eerste half jaar van 2000 is
het aandeel van de winsten van de financiële instellingen met 39
procent op dit hoge niveau gebleven. Het nettoresultaat is bij de
financiële instellingen in de eerste helft van 2000 met 48 procent
gestegen tot 8,9 miljard euro.

Verliezen bij telecommunicatie en IT bedrijven

De beurs NV’s in de telecommunicatie hebben in de eerste 6 maanden
van 2000 een groot verlies geleden. De winst is sterk gedaald van 232
miljoen euro in de eerste helft van 1999 tot een verlies van 942 miljoen
euro in 2000.
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Het nettoresultaat bij de IT-bedrijven  is met ruim 6 procent gedaald.
Vier van de zestien fondsen hebben het eerste half jaar met verlies
afgesloten.

Winstontwikkeling

In de eerste zes maanden van 2000 zijn 105 aan de beurs genoteerde
ondernemingen erin geslaagd het resultaat te verbeteren tegen 47 die
het resultaat hebben zien teruglopen. Het gezamenlijke verlies van de
21 ondernemingen die hun halfjaarrekening in de rode cijfers zagen
eindigen bedraagt 1,2 miljard euro.

Technische toelichting
Omdat Nederlandse beursfondsen in euro’s staan genoteerd, zijn in dit
persbericht de waardebedragen in euro vermeld (1 euro is 2,20371
gulden).
Het onderzoek over 2000 omvat 152 gepubliceerde halfjaarberichten
van Nederlandse ondernemingen, waarvan de aandelen zijn
opgenomen in de officiële notering van de Amsterdamse Effectenbeurs.
De winst of het nettoresultaat is dat deel van de omzet dat na aftrek van
alle kosten en alle belastingen vrij beschikbaar komt. Ofwel om aan de
aandeelhouders uit te keren, ofwel om de financiële positie van de
onderneming te versterken.
De resultaten van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV over de
eerste helft van het verslagjaar 2000/2001 waren bij het vaststellen van
bovenstaande cijfers nog niet beschikbaar.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u tijdens kantoor-
uren contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Heerlen, dhr. F.A. Bonger, tel. (045) 570 63 60; buiten kantooruren
bereikbaar op tel. (045) 521 86 02. Overige informatie kunt u verkrijgen
bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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Nettoresultaat beurs-nv's; halfjaarcijfers 2000 - 1999

Aantal 2000 1999 mutatie

mln
euro

mln
euro

%

Totaal 152 22 624 13 338 70

Industrie 60 12 922 5 774 124

   Voeding 8 1 771 1 711 4

   Papier en

   uitgeverijen

11 969 382 154

   Chemie 8 4 909 2 577 90

   Metaal 7 88 68 29

   Machines en

   electronica

15 5 101 950 437

   Overig 11 84 86 -1

Bouwnijverheid 10 86 180 -52

Handel 27 1 117 541 106

Vervoer en
communicatie

9 -617 512 -221

Financiële
instellingen

17 8 875 5 983 48

Dienstverlening 29 241 349 -31
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