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Ontwikkeling van de resultaten en de financiële structuur van de ondernemingen in 2005 

(Artikel verschenen in het Economisch Tijdschrift van het 4de kwartaal van 2006) 

De economische context was in 2005 minder gunstig dan in 2004, onder invloed van de verzwakking van 
zowel de buitenlandse als de binnenlandse vraag. In die omstandigheden is de groei van de totale 
toegevoegde waarde voortgebracht door de niet-financiële vennootschappen vertraagd van 6,6 pct. in 2004 
tot 4 pct. in 2005. Tegelijkertijd zijn de bedrijfskosten minder snel gestegen dan de toegevoegde waarde en 
dit voor het derde opeenvolgende jaar. Die situatie resulteerde in een nieuwe en aanzienlijke stijging van het 
netto bedrijfsresultaat (+8,4 pct.), dat reeds buitengewoon sterk was toegenomen in 2003 en 2004. In drie 
jaar tijds groeide het bedrijfsresultaat met ongeveer 12 miljard euro, dat is een toename met bijna 70 pct., die 
vooral toe te schrijven is aan de beheersing van de bedrijfskosten in een algemeen gunstig 
conjunctuurklimaat.  

De financiële en uitzonderlijke resultaten vertoonden in 2005 een zeer ruim batig saldo. Na aggregatie van 
alle componenten van de resultatenrekening boekten de niet-financiële vennootschappen een 
recordnettowinst van bijna 41 miljard euro, dat is een groei met meer dan 50 pct. ten opzichte van 2004. 
Ongerekend het uitzonderlijke resultaat bedroeg de winst bijna 30 miljard euro. Pro memorie : het 
nettoresultaat exclusief uitzonderlijk resultaat is sinds 2002 verdubbeld. 

De nettorentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen, die sterk wordt beïnvloed door de 
schommelingen van het uitzonderlijke resultaat, nam in 2005 aanzienlijk toe in de voornaamste 
ondernemingen. De financiële schulden verminderden, onder meer door een licht afnemend hefboomeffect 
in de grote ondernemingen, en de financiële onafhankelijkheid bleef hoog. De gemiddelde rentelasten liepen 
verder terug, geschraagd door de aanhoudend lage rentetarieven. Het netto bedrijfskapitaal van de grote 
ondernemingen en de kmo’s is behoorlijk gestegen. Uit de analyse van de netto kaspositie over de periode 
1996 - 2005 blijkt bovendien dat de behoefte aan bedrijfskapitaal van de grote ondernemingen doorgaans 
groter is dan hun netto bedrijfskapitaal. Het jaar 2005 werd gekenmerkt door een inhaalbeweging van de 
investeringen in de belangrijkste vennootschappen; dit waren vooral grote ondernemingen uit de niet-
verwerkende bedrijfstakken. De in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerde bedragen stegen opnieuw, 
maar die investeringen vonden plaats in een kleiner aantal ondernemingen. Ten slotte lijken de financiële 
risico's, na een aanzienlijke inkrimping tijdens de voorgaande jaren, zich in 2005 te stabiliseren. De 
kwetsbaarheid van de grote ondernemingen is in 2005 zelfs enigszins toegenomen. 

 


