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Nettoresultaat beurs nv’s gestegen
Het nettoresultaat van de Nederlandse beurs nv’s is in 2000 met ruim
20 miljard euro gestegen ten opzichte van 1999. Hierdoor bedroeg het
nettoresultaat vorig jaar 44 miljard euro (97 miljard gulden), aldus het
CBS. De bedrijven met winst behaalden een gezamenlijk nettoresultaat
van 46,9 miljard euro, de resterende bedrijven boekten een verlies van
2,9 miljard euro. De nettoresultaten worden sterk overheerst door
enkele grote bedrijven.

Beste resultaat bij industrie

De industrie heeft van alle bedrijfstakken het beste nettoresultaat
behaald. Binnen de industrie is het sterk gestegen nettoresultaat vooral
afkomstig van de machine- en elektronica-industrie en de chemie.
Naast de industrie laten ook de financiële instellingen goede resultaten
zien.
Teruglopende nettoresultaten doen zich volgens het CBS voor bij de
dienstverlening. Van de 28 beurs nv's bij de dienstverlening hebben er
8 met teruglopende winsten te maken gehad. Teruglopende resultaten
komen ook voor bij de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie.
Hier neemt het nettoresultaat af met 87 procent tot slechts 40 miljoen
euro. Vooral de telecom- en kabelbedrijven laten minder goede
resultaten zien.

Invloed grote bedrijven

Het totaalresultaat van alle beurs nv's wordt al langere tijd sterk
overheerst door een beperkt aantal grote bedrijven. In 2000 bedroeg de
winsttoename van de beurs nv’s gezamenlijk 84 procent. Als de vier
bedrijven met de hoogste winststijging buiten beschouwing worden
gelaten, dan resteert voor de overige bedrijven een winsttoename van
6,6 procent.

Technische toelichting
Het nettoresultaat van een onderneming is dat deel van de omzet, dat
uiteindelijk na aftrek van alle kosten en belastingen beschikbaar komt.
Het wordt aangewend als beloning voor de aandeelhouders (dividend)
of het dient ter versterking van de financiële positie (reservering). Deze
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voorlopige uitkomsten zijn gebaseerd op de gepubliceerde jaarcijfers
van 138 van de 158 Nederlandse beurs nv’s. Van een twintigtal
bedrijven, zijn nog geen jaarcijfers bekend. De twee grootste bedrijven
zijn hier KLM en Fortis. Alle uitkomsten over 2000 worden steeds
vergeleken met dezelfde bedrijven een jaar eerder. Bij structurele
veranderingen verstrekken de bedrijven niet alleen de meest recente
(2000) uitkomsten, maar ook die van het daaraan aangepaste
voorafgaande jaar.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u tijdens
kantooruren 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. 06 626 216 002. Overige informatie kunt
u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Omzet en nettoresultaat beurs nv’s 2000
Omzet NettoresultaatAantal

bedrijven
2000 Mutatie 2000 Mutatie

t.o.v. t.o.v.
1999 1999

mld € % mld € %

Totaal 138 515,9 31 44,0 84

Industrie 58 245,8 33 23,9 109

Voeding 8 55,3 21 2,0 -30

Uitgeverijen 8 12,8 19 1,3 87

Chemie 9 121,2 49 9,9 80

Metaal 7 3,1 23 0,2 24

Machine- en
elektronica-industrie

14 50,2 23 10,4 385

Overige industrie 12 3,3 -4 0,1 3

Bouwnijverheid 10 20,4 9 0,5 12

Handel 24 95,6 45 2,1 53

Vervoer, opslag en
communicatie

9 30,3 33 0,0 -88

Financiële instellingen 9 100,4 21 17,0 82

Dienstverlening 28 23,4 23 0,5 -52
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