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Is er soms geld
nodig? Bekijk
hier de
nettowinsten van
het halfjaar 2010
(en 3e quartaal)
"Als je weet dat de productiekosten
verwaarloosbaar zijn, is een winstmarge van
90 procent op die half miljard euro omzet
mogelijk" (Chris Buysse, financieel directeur
van Thrombogenics, aan De Morgen van 2/9).

Mogen we geschokt zijn door dit soort
mentaliteit? Op een ogenblik dat sommigen 25
miljard euro “besparingen” willen opleggen aan
de mensen – 2500 euro gemiddeld per Belgische
inwoner, 10.000 euro voor een gemiddeld gezien
met twee kinderen. Nu zijn er al 1op 6 kinderen
die onder de armoedegrens leven.

In de eerste helft van dit jaar maakten 18
bedrijven uit de beursindex Bel20 samen 10,3
miljard euro nettowinst, tegenover 4,6 een jaar
eerder. Niet alle bedrijven pronken met evenveel
winst. Hieronder volgen de officiële cijfers zoals
we ze verzamelden in de financiële pers. We
beperken ons tot beursgenoteerde bedrijven in
de rijke landen; de lijst is niet volledig. De cijfers
gaan over de NETTO winst, d.w.z. nà alle kosten,
investeringen en vennootschapsbelasting, over
de eerste helft van 2010, tenzij anders vermeld.

OVER FRANK ROELS
Emeritus hoogleraar U.Gent.
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de eerste helft van 2010, tenzij anders vermeld.

Wat gebeurt met de nettowinst? Dat verschilt per
bedrijf, en is niet gemakkelijk uit te zoeken. We
hebben vroeger al gesteld dat kapitaalkrachtige
aandeelhouders die een dividend ontvangen, dit
niet besteden door te consumeren (wat de afzet
tengoede komt), en evenmin door nieuwe
werkgelegenheid te scheppen.
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/05/16/mensen-
moeten-inleveren-terwijl-miljarden-winsten-
worden-uitgedeeld . Er is immers nu al
overproductie, doordat de productiviteit per
werknemer sneller stijgt (1-1,5% per jaar in
België) dan de koopkracht van de lagere
inkomenklassen. Nobelprijswinnaar Paul
Krugman heeft ook al onderlijnd dat de zeer
rijken met méér geld waarschijnlijk niets doen dat
de economie tengoede komt. Dit naar aanleiding
van het debat in de VS over het behoud of
afschaffen van de belastingsvermindering voor
de superrijken, destijds ingevoerd door president
Bush. Wit-hete razernij en zelfbeklag heerst
vandaag bij mensen die een klein half miljard
dollar inkomsten hebben, omdat Obama dat
douceurtje wil afschaffen. Het zijn dezelfde
mensen en grote media die besparingen eisen in
de sociale zekerheid.  Krugmans laatste stuk
moet u lezen!

http://www.nytimes.com/2010/09/20/opinion/20krugman.html?
_r=1&partner=rssnyt&emc=rss

of in De Morgen:
http://www.demorgen.be/onpdm/page.do?
pageNr=18&date=20100922&pubCode=DMO#

Van sommige bedrijven/banken zijn grote
paketten aandelen in bezit van pensioenfondsen
of personeelsfondsen. De dividenden die daar
worden uitgekeerd keren dus grotendeels
meteen terug in de consumptie. Het schrappen
of zwaarder belasten van de winsten zou deze
koopkracht ondermijnen. Maar is het een
gezonde toestand dat pensioenfondsen beleggen
in aandelen, d.w.z. met risico's op de kap van
hun leden? Precies daardoor dat sommige
fondsen (Nederland bvb.) nu in de problemen
zitten, door de crash van de koersen in 2008.
Sommige bedrijven/banen beleggen de
pensioenbijdragen van hun personeel in aandelen
of complexe effekten van...het bedrijf of bank
zelf! (bvb. ING). Aan pensioenfondsen evenals
spaarbanken moet verboden worden risicovol te

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/05/16/mensen-moeten-inleveren-terwijl-miljarden-winsten-worden-uitgedeeld
http://www.nytimes.com/2010/09/20/opinion/20krugman.html?_r=1&partner=rssnyt&emc=rss
http://www.demorgen.be/onpdm/page.do?pageNr=18&date=20100922&pubCode=DMO


spaarbanken moet verboden worden risicovol te
beleggen met het geld van de spaarders.

Wie wil weten hoeveel dividend wordt
uitgekeerd, door de 500 bedrijven in de lijst van
S&P: http://www.bloomberg.com/news/2010-08-
31/indicated-dividend-yield-rankings-of-s-p-500-
companies.html

Sigarettenfabrikanten Reynolds en Altria, big
farma en telecom At&T geven de hoogste
dividenden (in % van de koers van hun aandeel).

Soms worden geen dividenden uitbetaald, zelf
meerdere jaren; door kleine high-tech bedrijven
bijvoorbeeld. Maar ook door een grote speler als
de Zwitserse bank UBS: die had al enorme
verliezen door rommelhypotheken, en moet nu
een hoger eigen kapitaal opbouwen tengevolge
van de nieuwe,strenge Zwitserse regels:
minimum 10%, tegenover slechts 7% volgens de
nieuwe internationale Basel III afspraken. De
verhouding met risicoactiva moet 19% worden,
internationaal slechts 10,5%. Dat geen
dividenden worden uitbetaald is zelfs geen
voorpaginanieuws. Apple en Google betalen
nooit dividenden uit.

In plaats van dividenden uit te keren, kopen
tegenwoordig veel bedrijven eigen aandelen
terug. In principe gaat daardoor de beurskoers
naar boven. Washington Post telde op dat
hieraan dit jaar 273 miljard dollar door
Amerikaanse bedrijven werd besteed. Merk op
dat door dergelijke "investering" geen
arbeidsplaatsen worden gecreeërd en ook niets
wordt geproduceerd. Het is een zuivere cadeau
aan de aandeelhouders. Sommige bedrijven
lenen zelfs geld terwijl ze aandelen inkopen
(PepsiCo). CEO en management profiteren daar
zelf van omdat ze meestal grote aandeelpaketten
bezitten.  Zie
http://blogs.lecho.be/lescracks/2010/10/273-
milliards-pour-racheter-des-...

Hoeveel belastingen hebben bedrijven betaald
op hun winst? Luc Cortebeeck van het ACV
geeft in zijn zomerblog daar nog wat cijfers over.
Zie onderaan de alfabetische lijst.

Marco Van Hees van de Belgische Partij van de
Arbeid heeft de belastingen op een lijst gezet die
in België betaald zijn door de 50 grootste
bedrijven. Dankzij allerlei toegestane

http://www.bloomberg.com/news/2010-08-31/indicated-dividend-yield-rankings-of-s-p-500-companies.html
http://blogs.lecho.be/lescracks/2010/10/273-milliards-pour-racheter-des-actions.html?utm_source=picks&utm_medium=direct


bedrijven. Dankzij allerlei toegestane
ontwijkingsmechanismen ligt de reële
aanslagvoet dicht bij 0%. Het betreft de
inkomsten van 2009. De PVDA heeft de cijfers
gehaald uit de jaarrekeningen neergelegd bij de
Nationale Bank.

Van Hees heeft ook berekend hoeveel de
Belgische overheid misloopt, in vergelijking met
de normale aanslagvoet voor de
vennootschapsbelasting van 33,99%. Naargelang
de berekeningen is het verlies 14,3 of 9,9 miljard
eur. Hiermee zou een groot stuk van het
begrotingstekort kunnen aangezuiverd worden,
zonder te moeten besparen op openbare
diensten en personeel.

In de tabel vooraan staan de winstcijfers VOOR
belastingen; die verschillen van de NETTOwinst
in mijn (FR) artikel, dat gaat over 2010. In een
tweede dossier beschrijft de PVDA de fiscale
aftrekposten, dus met welke technieken de
bedrijven aan zo weinig belastingen geraken.

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/exclusief-
dossier-50-vennootschappen-143-miljard-
fiscale-korting.html 

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/de-cataloog-
van-sinterklaas-een-overzicht-van-de-
belangrijkste-fiscale-aftrekposten.html

Oudere nettowinstcijfers staan hier:
http://www.sparood.be/sociaal-economisch/43-
er-is-geen-geld-zeggen-ze-wi...                  
http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/05/15/mensen-
moeten-inleve...

Alfabetische lijst van de
nettowinsten: 

ABB (electrische motoren e.d; Zürich): in Q1 464
miljoen dollar netto, in Q2 623 miljoen dollar, in
Q3 774 miljoen. Deed reeds 2,3 miljard
besparingen. Heeft 5,9 miljard in cash waarvan
3,2 miljard euro klaar om het Amerikaanse Baldor
Electric over te kopen. Kocht eerder Ventyx
software voor 1 miljard. Heeft zopas contract
met C-power om 30 km hoogspanningskabel
aan te leggen vanaf windmolenpark.

Abbott: in Q3 891 miljoen doller (637 miljoen eur)
nettowinst, dit is 40% minder dan in 2009,
wegens de kosten voor de overname van Solvay

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/de-cataloog-van-sinterklaas-een-overzicht-van-de-belangrijkste-fiscale-aftrekposten.html
http://www.pvda.be/nieuws/artikel/de-cataloog-van-sinterklaas-een-overzicht-van-de-belangrijkste-fiscale-aftrekposten.html
http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/05/15/mensen-moeten-inleveren-terwijl-miljarden-winsten-worden-uitgedeeld
http://www.sparood.be/sociaal-economisch/43-er-is-geen-geld-zeggen-ze-wij-denken-van-wel%C2%A0


wegens de kosten voor de overname van Solvay
Pharmaceuticals. Voor deze overname zet Abbott
513 miljoen dollar opzij (367 miljone eur). In het
totaal wordt voorzien dat de overname 1,3
miljard dollar zal kosten. Abbott zal vervolgens
3000 jobs schrappen.

AB-InBev: nettowinst in Q2 van 1,15 miljard euro,
dit is +7% tegenover 2009. In Q3 1,43 miljard, of
7,2% minder dan vorig jaar. Over 9 maand 2,179
miljard. De financiële pers is "ontgoocheld". Het
volume verkocht bier steeg met 4,1%, vooral
door "sterke prestaties" in Brazilie (+12,5%),
China (+8,1%) en Rusland (+8%). West-Europa
daarentegen "deed het slecht": 5% minder! (let
op de "waarden" die onze beleggers hier
verdedigen).

ABN-AMRO bank: verlies van 968 miljoen door
verkopen zoals verplicht door Europese
Commissie; echter na correctie hiervoor:
nettowinst 325 miljoen, of +57%. Koopt voor
600,5 miljoen Britse pond eeuwigdurende
obligaties met 5% intrest.

Accenture (Amerikaanse consultancy &
outsourcing): 510 miljoen dollar quartaalwinst,
tgo. 306 vorig jaar.

Ackermans & Van Haaren
investeringsmaatschappij: 73,5 miljoen, dit is
+46%.

Ageas (ex-Fortis Verzekeringen): 455 miljoen, hfz.
door een fiscale manipulatie: 11,6 miljard
verliezen worden overgedragen zodat minder
belastingen moeten betaald worden (DeMorgen
26/8); In Q3 191 miljoen netto, o.m. dankzij de
verkoop van staatsobligaties voor een bedrag
van 1,2 miljard.

Agfa-Gevaert: 39 miljoen winst in Q2 tegen 9
miljoen verlies in 2009; tevens schuldaflossing. In
Q3 16 miljoen netto, bij een gestegen omzet
+9% tot 742 miljoen. Analisten noemen de Q3
resultaten teleurstellend omdat ze meer
voorspeld hadden, en ze de omzetstijging
toeschrijven aan wisselkoers en overnames. De
beurskoers zakte 18% op één dag.

Ahold (supermarkten Albert Heijn; ook in VS,
Zweden, Portugal...): 202 miljoen, gestegen.
Omzet: gestegen met 10,8%, tot 7,126 miljard.
Betaalde tevens aandelen terug, reeds voor
281,9 miljoen sedert maart 2010



281,9 miljoen sedert maart 2010

Air France-KLM: Quartaalwinst 736 miljoen o.m.
dankzij éénmalige operatie. Krijgt een boete van
340 miljoen van de EC wegens prijsafspraken
met andere maatschappijen.

Apple: over Q4: 4,31 miljard dollar netto. Omzet
+67%. Over het hele jaar is was omzet 65,2
miljard dollar. Toch waren analysten teleurgesteld
wegens kleinere winst op de iPad. Apple betaalt
geen dividenden uit; daardoor heeft het 51
miljard dollar cash.

Arcelor-Mittal: 2,379 miljard dollar. Maakt zeer
doelmatig gebruik van de notionele intrestaftrek
en andere legale ontwijkingsmechanismen:
betaalde in 2009 slechts 496 eur belastingen op
meer dan een miljard winst, zoals uitgebracht
door Solidair (PvdA). Als zeldzame uitzondering
nam de commerciële pers deze berichten over,
zie:
http://demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1163266/2010/09/29/ArcelorMittal-
betaalt-maar-496-euro-belastingen.dhtml  
http://www.pvda.be/nieuws/artikel/arcelormittal-
in-belgie-fiscaal-doorge... In Q3 1,35 miljard
dollar netto.

Argenta-Groep: +30%, 65 miljoen.

Audi: 994 miljoen, tgo. 697 in 2009.

AXA groep: 944 miljoen eur, een daling van 28%
door 1,5 miljard minwaarde op
levensverzekeringen; zonder dit is de winst 2,4
miljard.

Bank of America: 3,12 miljard in Q2, tgo 3,22 in
2009. In Q3 7,3 miljard verlies door reserve
wegens Basel III regels, en VS regels voor
bescherming consumenten met kredietkaarten.
Zonder deze eenmalige nieuwe buffers is er 3,2
miljard winst. Loopt nu het risico van claims voor
18 miljard, voor terugbetaling van
rommelhypotheken; deze werden verkocht met
incorrecte informatie, nl onbewezen hypotheken
gevolgd door onwettige huisuitzettingen
(foreclosures). In Q3 werd een record van 930
000 uitzettingprocedures gestart, door meerdere
banken en hypotheekverschaffers.

Barnes & Noble, grootste boekhandelsketen in
de VS: 36,7 miljoen/jaar, tegenover 135,8 drie
jaar geleden.

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/arcelormittal-in-belgie-fiscaal-doorgelicht.html


BASF: 1,18 miljard in Q2, tegenover 343 miljoen
in 2009; omzet +29,7%.

Bayer: Q2 525 miljoen, dit is een daling.
Analysten verwachtten 776. Omzet +14,6%. In
Q3 280 netto, bovendien zet Bayer 436 miljoen
opzij voor rechtszaken in de VS. Het wordt ervan
beschuldigd rijstvelden besmet te hebben met
een genetisch gemodificeerde rijstvariant
("Liberty-link" genaamd)(NB van FR: blijkbaar
vreest Bayer de zaak te verliezen). 6000 boeren
hebben een claim ingediend. Verder loopt een
rechtszaak over de risico's van de anticonceptie-
pil Yaz/Jasmin.

Bekaert: 181 miljoen, dit is x4. Na een sterke
stijging van de beurskoers verkocht CEO bert De
Graeve een pak van zijn aandelenopties en
behaalde een meerwaarde van 406.000 eur (voor
hem persoonlijk). De financiële directeur Bruno
Humblet haalde op dezelfde wijze 452.000 euro
binnen (DeMorgen 1/12).

Belgacom: 841 miljoen, bijna een verdubbeling
tgo.2009. Belgische Staat is voor 53,5%
eigendom en int die dividenden. In Q3 199
miljoen, of 7,9% minder dan in 2009, door
nieuwe regelgeving en concurrentie. Omzet steeg
met 11%, o.m. door integratie van dochter BICS,
dat zelf het Zuid-Afrikaanse MTN inlijfde. 

BinckBank: 13,1 miljoen in Q2, dit is +43% tgo
2009, en +17% tgo Q1. Het aantal transacties
steeg met 16%. Een zogenaamde “analyst” zegt
teleurgesteld te zijn over de daling van de groei
van het klantenbestand (!).In Q3 9,6 miljoen
netto, of 17,4 met diverse afschrijvingen; dit is
een daling van 19% tgo 2009.

Blackrock Inc.: in Q3 551 miljoen dollar netto, dit
is bijna 3/4 méér dan in 2009.Ook de activa die
Blackrock beheert stegen tot 3446 miljard dollar
of 2468 miljard eur, dit is 140% méér dan in Q3
van 2009.

BMW: !n Q3 874 miljoen eur nettowinst, een
vertienvoudiging tegenover 2009; dankzij de
verkoop van nieuwe modellen.

BNP Billiton (Australisch mijnbedrijf): 6,77 miljard
dollar (5,30 miljard eur, dit is +47%. Schulden
dalen tot 3,3 miljard dollar. Wil firma Potash
(kunstmest) overnemen voor 39 miljard dollar (31
in euro).



in euro).

BNP Paribas: Q2 2,11 miljard dit is +31%. In Q3
1,9 miljard, of +46% tegenover 2009. Een deel
van de winst is te danken aan Fortisbank, door
de Belgische regering verkocht aan BNP. Door
de zgn. "synergieën" bij de versmelting (=dubbel
gebruik) wordt jaarlijks 612 miljoen uitgespaard .
Dit zal ook leiden tot schrappen van 750 banen
in België (DeMorgen 5/11/10). Totale activa
bedragen 2237 miljard, dit is het hoogste cijfer in
de wereld. Kreeg 63,2 miljoen boete van de
Franse concurrentie-autoriteit wegens
prijsafspraken met andere banken die ook
boeten moeten betalen, samen 384,9 miljoen.
BNP werd in 2000 reeds veroordeeld wegens
afspraken over woonkredieten (samen 174,5
miljoen boetes).

Boeing: Q2 747 miljoen dollar, een daling van
21% tgo. 2009. In Q3 837 miljoen dollar (600
miljoen eur) In het orderboek staan (op 21 okt)
3401 vliegtuigen, voor 255 miljard dollar.

BP: boekt over Q2 verlies van 17,2 miljard dollar
door provisie van 32,2 miljard voor schade
wegens olielek (o.m. fonds van 20 miljard voor
benadeelden). In Q3 netto winst van 1,85 miljard
dollar, en bovendien 7,7 miljard bijkomende
reserve voor kosten van de olieramp. Zonder
éénmalige kosten is winst 5,58 miljard. Tracht
intussen een deel van de kosten te verhalen op
andere bedrijven, zoals het Japanse Mitsui dat
10% eigenaar is van de oliebron. BP verkocht
voor 7 miljard sommige oliereserves aan Apache
Corp; en zijn Colombiaanse activiteiten voor 1,9
miljard. Wil ook belangen in Argentië verkopen
voor 9 miljard. Haalde in augustus 5 miljard
binnen door een lening. Vorig jaar winst in Q2
van 4,39 miljard. In Q1 van 2010 was nettowinst
$6,08 miljard tegen $2,56 miljard een jaar eerder.
De omzet steeg met 54,8% tot $74,41 mijard
tegen $48,09 miljard in 2009. Nettowinst in Q4
van 2009 was 4,3 miljard. Over 2008 was de
nettowinst 21,16 miljard dollar ondanks de daling
van de olieprijs. Kocht in maart 2010 voor 7
miljard diepzeereserves en 240 licenties over van 
het Amerikaanse Devon Energy, ze liggen voor
de kust van Brazilië, Mexico, en in de Kaspische
zee. In juni won BP het contract voor het
Rumaila-olieveld, de grootste olieveld van Irak,
samen met een Chinees bedrijf. BP is ook
verwikkeld in processen voor vroegere klachten,
zoals meerdere Amerikaanse bedrijven, zie



zoals meerdere Amerikaanse bedrijven, zie
bijvoorbeeld

http://www.bloomberg.com/news/2010-09-
28/jpmorgan-potash-gmac-ally-pfizer-vodafone-
in-court-news.html

Brinks (Richmond, Virginia, USA): Q3 was minder
goed dan vorig jaar. Over 9 maanden van 2010
is de nettowinst 98 miljoen dollar (operating profit
GAAP), minder dan de 129 in 2009; en 99
miljoen (non-GAAP). d.i. meer dan de 81 in 2009.
Wisselkoersen spelen een grote rol voor de
Europese cijfers. Brinks heeft 50.000
personeelsleden in 50 landen. Tevens kocht
Brinks tijdens Q3 voor 30 miljoen dollar eigen
aandelen in; de totale inkoop is nu 100 miljoen
dollar (een onrechtstreeks cadeau aan de
aandeelhouders). Brinks betaalde in het derde
kwartaal 16 miljoen dollar
vennootschapsbelasting (minder dan in 2009), of
38 procent.
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/11/09/brink%E2%80%99s-
waarom-stijgt-de-beurskoers     http://www.ir-
site.com/brinks/default.asp        Na de aanvraag
voor faillissement door de Belgische afdeling
(geweigerd door de rechtbank) ontdekten de
voorlopige bewindvoerders Alain Zenner en
Gérard Delvaux, dat Brink's Belgium 3,4 miljoen
had doorgestort aan de VS na verkoop van het
diamantentransport (DeMorgen 25/11).

 

Britisch Airways: Q2 197 miljoen euro, slecht
resultaat door de aswolk uit Ijsland en door een
staking. Krijgt ook boete van 104 miljoen eur van
de EC wegens prijsafspraken.

Brussels Airport (voor 80% eigendom van
Macquarie Airports): 29,2 miljoen netto. betaalde
ook 59,9…..???

Callebaut (chocolade, Zwitsers): 251,7 Zwitsers
frank (183 miljoen eur) netto over het laatste jaar,
dit is +10,9%.De omzet was 5,2 miljard.

Canon: 124,45 miljard yen, of 1,132 miljard eur,
of stijging van 4x.

Caterpillar: miljoen dollar in Q3, dit is +96%. Het
leverde tot recent gepantserd bulldozers aan
Israël die gebruikt werden op Palestijnse en
Beoeinen huizen en boomgaarden te vernietigen.
Zo werd Rachel Corrie gedood, een Amerikaanse

http://www.bloomberg.com/news/2010-09-28/jpmorgan-potash-gmac-ally-pfizer-vodafone-in-court-news.html
http://www.ir-site.com/brinks/default.asp
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/11/09/brink%E2%80%99s-waarom-stijgt-de-beurskoers


Zo werd Rachel Corrie gedood, een Amerikaanse
activitiste die het huis van de familie Nasrallah
trachtte te beschermen. Zopas meldden
Israëlische bronnen dat Caterpillar de levering
van nog tientallen bulldozers, voor een waarde
van 50 miljoen dollar, had uit- of afgesteld. Zie:
http://salsa.democracyinaction.org/o/301/t/0/blastContent.jsp?
email_blast_KEY=1196434

Cathay Pacific: 667 miljoen euro, tegenover 812
in 2009. Krijgt ook een boete  van 57 miljoen van
de EC wegens prijsafspraken.

CFE bouwgroep: 32,1 miljoen; indien inbegrepen
overgenomen baggeraard Deme: 55,6 miljoen.

Citigroup: 2,73 miljard dollar in Q2, dit is 38%
minder dan in 2009. Betaalde eind 2009 20
miljard terug aan Am. overheid, die nu nog 18%
bezit. In Q3 2,17 miljard netto, vooral door lagere
voorzieningen voor rommelkredieten; nl. 7,6
miljard verlies, tgo. 11 miljard in 2009. Er loopt
een onderzoek tegen Citigroup wegens
huisuitzettingen die onwettig zouden zijn. In Q3
werd een record van 930 000
uitzettingprocedures gestart, door meerdere
banken en hypotheekverschaffers. Citibank en
drie directieleden werden zopas door de
Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld
wegens misleidende informatie van hun klanten
bij de verkoop van effekten van Lehman Brothers
(dat failliet ging). De klanten zullen hun geld
terugkrijgen, behalve dezen die eerder reeds een
regeling van Citibank aanvaard hebben. Hans
Bonte, volksvertegenwoordiger voor Sp-a
speelde in sleutelrol in het verzamelen van
klachten en inspannen van het proces.

CMB (vroegere Compagnie Maritime Belge): 85,7
miljoen, dit is 1/3 méér. Heeft ook een
luchtvaartafdeling ASL Aviation; neemt Aergo
Capital over; organiseert vluchten voor DHL,
FedEx, Royal Mail, Franse Airpost.

Coca-Cola; Q2 2,37 miljard, een stijging. Staking
in Gent tegen besparingsronde met schrappen
van banen. In Q3 2,05 miljard netto, tgo 1,9 in
2009.

Colruyt: verwacht in het lopend jaar een
nettowinst van 346 miljoen eur, of 5% meer dan
vorig jaar.

Commerzbank: in Q3 113 miljoen eur nettowinst,
dit is minder dan de analysten verwachtingen. In



dit is minder dan de analysten verwachtingen. In
2009 was er 1,09 miljard verlies. Voor heel 2010
rekent de bank op minstens 1 miljard nettowinst.

Crédit Suisse: 1,59 miljard Zwitserse frank in Q2.

Daimler: 1,3 miljard in  Q2. 1,61 miljard in Q3,
tgo. 56 miljoen in 2009.

Deceunick: 3,8 miljoen winst, tegenover 8,9
verlies in 2009.

Delhaize: 114 miljoen in Q2; omzet +5,8% in
België, +29% in Roemenië, Indonesië.

Delta Lloyd: 167 eur, d.i. +5%.

Deutsche Bank: 1,1 miljard in Q2, dit is +9%.

Deutsche Post & DHL: 1,83 miljard dit is +81%
door reeks overnames: Danzas, AEI, Van Gendt
& Loos, Exel.

Devgen, Gents biotechbedrijf: nettoverlies 2,3
miljoen, maar de inkomsten stijgen: verkoop van
zaden, maar vooral door contractonderzoek voor
Monsanto en Sumitomo.

Dexia: 2,48 miljard in Q2, dit is 12% minder dan
in 2009. 665 banen extra worden geschrapt (385
in België), na 2 eerdere “reorganisaties” die 1500
jobs kostte. Procedeert in beroep tegen 138
miljoen schadevergoeding in Slovakije. Ontsnapt
wel aan schadevergoeding door uitspraak in
proces Lernout & Hauspie. In Q3 203 miljoen
netto, dit is 26% minder dan in 2009.

D’Ieteren: 136 miljoen euro, d.i. +70%.

Duvel-Moortgat (overgenomen De Koninck nog
niet inbegrepen): 9,3 miljoen, omzet steeg met
13,8%.

Dupont: 1,2 miljard dollar in Q2.

EADS (Airbus): in Q3 steeg de omzet tot 11,25
miljard eur. Tevens is er een reservekas van 10
miljard eur.

Electrabel: maakt nu deel uit van GDF-Suez, en
publiceert geen aparte cijfers meer. Kijk aldaar.

Elia: De nettowinst exclusief niet-recurrente items
(aandeel groep): 56,2 miljoen euro (+33,2 pct).
Overgenomen Duitse netbeheerder 50Hertz is
goed voor 37,4 miljoen euro nettowinst. De



goed voor 37,4 miljoen euro nettowinst. De
nettowinst inclusief éénmalige items is 340,2
miljoen (+706 pct), nl. een eenmalige niet-
cashwinst van 290,1 miljoen euro door een hoger
geschatte reële waarde.

Euler Hermes (grootste kredietverzekeraar ter
wereld), Belgische vestiging: 9,5 miljoen vs. 16
verlies in 2009.

Euronav: verdubbelt nettowinst tot 59,3 miljoen,
vnl. dankzij hogere tarieven. In Q3 nettoverlies
van 11,87 miljoen dollar.

EVS Broadcast Equipment uit Luik: 11,2 netto in
Q2, o.m. dankzij de Mundial.

Exxon-Mobil (=Esso): 7,56 miljard dollar in Q2. In
Q3 7,4 miljard (5,3 miljard eur), dit is +55% ivm
2009.

Federal Express: in Q3 netto 380 miljoen dollar,
omzet gestegen met 18%. Gaat 1700 banen
schrappen en 100 vestigingen sluiten.

Fluxys: 63,4 miljoen, dit is 5,7% meer.

Ford: 1,69 miljard dollar, of 1,2 miljard eur netto
in Q3, de hoogste winst van Ford sedert zijn
bestaan. Het lost ook 5,6 miljard dollar schulden
af, over het hele jaar zal 10,8 afgelost zijn. In
Genk krijgt het personeel werkzekerheid tot 2020
door een akkoord voor 12% kostenbesparing,
waar ook de Vlaamse regering en de stad toe
bijdragen. Ford zal in 2012-14 investeren voor
700 miljoen eur (vergelijk met de netto
winstcijfers).

GBL (holding Albert Frère): in Q3 nettowinst van
596 miljoen eur, dit is 45% minder dan vorig jaar

GDF-Suez (inbegrepen Electrabel): 3,6 miljard
nettowinst, d.i. +9,3%, bij gelijke omzet. In Q3
een groei, zodat de inkomsten over 9 maand
stegen tot 60,1 miljard eur, vooral dankzij
verkoop van electriciteit in België en omringende
landen, en stijging in Latijns-Amerika van 58%. 
In Chili een overname  van 313 miljoen. Heeft
31,8 miljard eur schulden, zopas verlaagd met
1,7 miljard. Wil in Polen de overheidsproducent
ENEA overkopen voor 1,3 miljard. Zoals
berekend door Solidair (PvdA)maakt Electrabel in
2009 1,55 miljard winst, waarop echter slechts
0,04 belasting werd betaald, dankzij legale
"fiscale spitstechnolgie", zoals: het overnemen



"fiscale spitstechnolgie", zoals: het overnemen
van schulden van GDF-Suez, notionele
intrestaftrek (langs het hiervoor opgerichte
EnergyEuropeInvest), en het Belgisch
coördinatiecentrum GDF Suez CC dat praktisch
niet belast wordt. Electrabel gaat nu groene
stroom- certificaten krijgen van de
belastingbetaler, voor een oude kolencentrale in
Gent die werd omgebouwd om houten pellets uit
Canada te verbranden. Zie:
http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_energie/Electrabel_melkt_koe_gro...
. Over de energiemarkt:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?
artikelid=JL2N0TQS&word=vattenfall

General Electric: 3,3 miljard dollar in Q2, dit is
%16% tgo 2009, ondanks gedaalde omzet.

General Motors: 1,3 miljard dollar nettowinst (1 in
Eur) in Q2; 865 miljoen dollar in Q1. Amerikaanse
regering bezit nog 61% van de aandelen door
een reddingsoperatie van 50 miljard. Op 17 nov.
verkocht GM zijn nieuwe aandelen op de beurs
en haalde zo 20,1 miljard dollar binnen (er zijn
beleggers die wat geld hebben...!).

GIMV: 117,52 miljoen netto in verlopen jaar. 27%
in handen van Vlaamse overheid.

Goldman-Sachs: 613 miljoen dollar in Q2, plus
550 miljoen “schikking” met SEC en Justitie; de
bank geeft toe dat ze beleggers onvoldoende
heeft geïnformeerd bij het aanbieden van een
subprimeproduct. In Q3: 1,9 miljard nettowinst
(1,36 miljard eur), dit is 40% minder dan in 2009.

Google: 1,84 miljard dollar, dit is +24%. Biedt 8,5
miljoen schadevergoeding wegens klachten over
privacy schendingen met gmail. In Q3 2,17
miljard nettowinst, dit is +32% tgo 2009.
Bovendien staat er op de bankrekening 33
miljard dollar cash, of 23,6 miljard eur. Google
betaalt geen dividenden uit. Google hanteert een
fiscale spitstechnologie zodat het slechts 2,4%
belastingen betaalt. Dit werd uitgepluisd door het
agentschap Bloomberg, zie DeMorgen 29/11.
Microsoft, Apple, IBM en Starbucks, passen ook
dergelijke technieken toe, waardoor de
Amerikaanse overheid ongeveer 60 miljard dollar
per jaar misloopt.

GlaxoSmithKline: 1,34 pond in Q1, lijdt verlies in
Q2. Moet kaskrakermedicijn Avandia van de
markt halen wegens bijwerkingen, verkocht

http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_energie/Electrabel_melkt_koe_groene_certificaten.8989412-3088.art.%C2%A0%C2%A0
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=JL2N0TQS&word=vattenfall


markt halen wegens bijwerkingen, verkocht
hiervan in 2009 voor 1,2 miljard. Het betaalt aan
de VS een "schikking" van 750 miljoen dollar, om
een rechtsaak te vermijden. GSK had in zijn
fabriek in Puerto-Rico vervuild water gebruikt
voor twintig van zijn producten waaronder
babyzalf en antidepressiva. De werkneemster van
GSK, Cheryl Eckard, die geen gehoor vond, en
de mistoestand signaleerde bij de FDA, werd
door GSK ontslagen Ze heeft nu dankzij een
proces een schadevergoeding gekregen van 96
miljoen dollar. GSK ontving in juli 2009 een
bestelling van het Belgisch ministerie van
Volksgezondheid voor 12,6 miljoen vaccins tegen
de Mexicaanse (=varkens-) griep, tegen 110
miljone eur. Hiertegen loopt nu een klacht omdat
sommige geraadpleegde experts bindingen
zouden hebben met GSK (De Morgen 26/11; en
Le Soir).  

Halliburton: netto +83% in Q2; grote contractor
èn fraudeur van Amerikaanse leger in Irak,
vroeger was vice-president Dick Cheney CEO.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?
artikelid=I725TFU5&word=halliburton

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?
artikelid=DMF05122008_005&word=halliburton

Hansen Transmissions ( Antwerpen): zie Vestas.

Hefboom- of hedgefondsen: (21 okt) het Hedge
Fund Reseach berekende dat ze samen 1770
miljard dollar beheren, of 1267 miljard eur, dat is
een stijging met 120 miljard dollar. Gemiddeld
wordt hierop een koerswinst van 5,2% behaald
(hierbij staan geen gegevens welke bedrijven in
deze pakketten zitten, noch hoe de koerswinst
verkregen werd. Indien specifieke gevallen
worden uitgepluisd vindt men meestal dat er
zwaar gesnoeid wordt in de personeelskosten,
dwz het aantal banen, en/of hun verloning).

Heineken: 621 miljoen netto; met éénmalige
inkomsten 695, d.i. +42%. verkocht voor 7,5
miljard euro aan bier. In Q3 echter daalde het
volume met 3%.

HEMA werd in 2007 gekocht door Lion Capital;
dit liet de schuld staan bij HEMA nl. 1 miljard
euro, terwijl omzet 1,1 miljard is. Ook nog een
rentelast van 115 miljoen per jaar. Lion Capital
zoekt nu een overnemer. 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=I725TFU5&word=halliburton
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF05122008_005&word=halliburton


Henkel (Pritt, Persil…): 273 eur in Q2, d.i.
verdubbeling

H & M, Zweedse kledingketen: 459,7 miljoen
euro in Q3, dit is +23%. Maar volgens analysten
is dat onder de verwachtingen. In Q2: 546
miljoen, of +24%.

HP, Hewlett Packard: 1,6 miljard dollar
quartaalwinst. Over 2009 7,66 miljard. Schrapt
200 banen in België.

HSBC grootste Britse bank: nettowinst
verdubbeld tot 6,76 miljard pond of 5,2 miljard
eur, o.m. dankzij minder provisie voor slechte
Amerkaanse leningen nl. 5,7 miljard eur.

Hypo Real Estate, Duitse hypotheekbank: 700
miljoen verlies. Kreeg 100 miljard staatshulp, de
facto genationaliseerd; 210 miljard toxische
effekten apart geplaatst in een “bad bank”.

IBM: nettowinst in Q2: 3,39 miljard dollar, dit is
+9%. biedt bovendien 1,3 miljard eur voor
overname Netezza software. Over 2009 13,43
miljard.

ING groep: 1,09 miljard in Q2, “verplettert
verwachtingen”, hfz. dankzij bankactiviteiten. In
Q3 371 miljoen netto.

Intel: in Q3 2,96 miljard dollar netto, dit is +59%
meer dan in 2009. Gaat voor 1,4 miljard Infineon
Wireless overkopen. Betaalde vorig jaar 1,06
miljard boete aan de EU.

International Power, bezit 45 elektrische
centrales wereldwijd: 524 £ (=631 eur); wordt nu
voor 70% overgenomen door GDF-Suez, zodat
de grootste elektriciteitsproducent ter wereld
ontstaat.

Jensen-Group industriële wassystemen: 5,6
miljoen netto, dit is 2/3 meer.

Jetair, onderdeel van TUI Belgium: jaarcijfers
tonen omzet van 914,5 miljoen eur, een een
stijging van 4%, door toename van het aantal
klanten tot 1,86 miljoen. De aswolk uit IJsland
had een negatieve impact van 8 miljoen. Sedert
october stijgt het aantal boekingen met 12%.

Johnson & Johnson (o.m. Janssen
Pharmaceutica): in Q3 3,4 miljard dollar netto;
het geneesmiddel Remicade zorgde voor 1,23



het geneesmiddel Remicade zorgde voor 1,23
miljard inkomsten. Verhoogt de vooruitzichten
voor dit jaar.

KBC: 554 miljoen in Q2, d.i. +1/3, dankzij minder
voorzieningen voor slechte leningen. In Q3 445
miljoen, zeer teleurstellend volgens analysten. Is
ook nog 7 miljard staatssteun verschuldigd.
Riskeert processen van Van De Velde, GIMV, Jan
de Nul, Melexis, Galapagos, waaraan KBC
verpakte rommelkredieten verkocht (collateral
debt obligations) voor 1,9 miljard. In Hongarije
schrapt KBC dochter K&H 237 voltijdse banen,
zogenaamd wegens de bankentaks geheven
door Hongarije, en meer reserve (voorzieningen)
omdat meer Hongaren hun lening niet kunnen
terugbetalen. K&H Bank leedt 25 miljoen eur
verlies in Q3.

Kinepolis: 11,6 miljoen, of +83?5%; o.m. dankzij
de film Avatar.

KPN telecombedrijf: 465 miljoen in Q2, dit is
+202%.

Kraft Foods (eigenaar van o.m. Côte d’Or,
Toblerone en Milka, Lu, Betterfood): 3,03 miljard
dollar over 2009.

Lafarge (cement, FR): in Q3 372 miljoen netto, dit
is 8% lager dan vorig jaar.

Landbouwkrediet, coöperatieve bank: 21,5
mijoen, d.i. +41%.

Lloyds: 1,9 miljard euro (vorige jaren verliezen).

Luchtvaart: de internationale sector verwacht in
2010 8,9 miljard dollar winst (volgens de IATA),
dankzij de Aziatische en Amerikaanse
maatschappijen; de Europese zitten nog met
verlies. De winstmarge stijgt van 0,5 naar 1,6 %;
maar 7-8% zou nodig zijn zegt de IATA. “Maar
de overheden halen de buikriem aan, er worden
geen banen gecreeërd en het
consumentenvertrouwen blijft laag”. In 2011 zou
de vraag stijgen met 5%.

Lotus Bakeries: 9,4 miljoen, ondanks licht
gestegen omzet 22% minder, door forse
boekhoudkundige minwaarden.

McDonalds: 1,23 miljard dollar in Q2.



Melexis: Q2 12,1 miljoen, dit is +49%; omzet x2.
In Q3 netto 15,2 miljoen, een record.

Microsoft (Bill Gates): (quartaalresultaat 30/10/10)
5,4 miljard dollar netto (3,9 miljard eur), dit is
+51%. Omzet is 16,2 miljard dollar in laatste Q.

Morgan Stanley: 1,58 miljard dollar in Q2, dit is
+53%.

NMBS: halfjaar netto verlies van 113,8 miljoen,
tgo. 40,7 winst in 2009. Inkomsten (reizigers en
goederen) stegen 10,9% tot 754,3 miljoen eur,
maar ook de kosten +9,4% (personeel +2,2%);
consultancy +22,6 miljoen; duurdere electriciteit
%17,3%). De Staat gaf een exploitatietoelage
bereknd op 665 miljoen (volgens de IFRS
boekhoudregels).

Nokia: 227 miljoen eur in Q2, dit is een daling
van 40%. Vorig jaar halveerde winst, en daalde
de omzet met 19%. de winstmarge is in 2 jaar
gedaald van 21,7% naar 12,5. Vergelijk met
Apple: 29% en RIM 24%. Zopas werd CEO en
meerdere Finse bestuursleden opzij gezet. De
nieuwe CEO Elop is Canadees en werkte eerder
voor Boston Chicken, Macromedia, Juniper
Networks, Microsoft. Elop gaat 1800 banen
schrappen. In Q3 is de nettowinst 529 miljoen
eur, op een omzet van 10,3 miljard, met o.m.
110,4 miljoen verkochte telefoons, hun
gemiddelde prijs steeg tot 65 eur. Analysten
hadden méér verwacht. In Q3 van 2009 was er
559 miljoen verlies.

Novartis: in Q3 10% meer nettowinst.

NPM Albert Frère: 108 miljoen, dit is een daling
met 1/3.

Nuon (onderdeel van Zweedse Vattenfall): 269
miljoen, dit is +19% ondanks daling van de
omzet, dankzij meer klanten en een koude winter.
Vattenfall bezit ook kerncentrales en windmolens.
Won een proces tegen de Duitse regering die
toelating weigerde voor een nieuwe kolencentrale
in Hamburg. Vattenfall eist 1,4 miljard(!)
schadevergoeding voor gederfde potenttiële
winsten (rechtspraak onder een Free Trade
Agreement). Vattenfall gaat Nuon verkopen en
648 miljoen besparen.

Nyrstar: 25 miljoen, sterke stijging.



OncoMethylone: verlies van 5 miljoen. Miste een
licentie akkoord met Johnson & Johnson. Heet
voortaan MDxHealth (molecular diagnostics).

PepsiCo: 1,92 miljard dollar in Q3, dit is +13%.
Koopt 66% van de Russische Wimm-Bill-Dann
(zuivel en fruitsappen) voor 3,8 miljard dollar (2,9
miljard eur).

Peugeot-Citroen: 525 miljoen.

Pfizer: 1,6 miljard dollar quartaalwinst; over 2009
8,63 miljard netto. In Q3 866 miljoen netto, of
70% minder door de overnamekosten van Wyeth
(68 miljard). Omzet steegt met 39% tot 16,17
miljard. Koopt King Pharma over voor 3,6 miljard.
Is verwikkeld in meerdere processen tegen
Deense concurrent Novo Nordisk, zie
http://www.bloomberg.com/news/2010-09-
28/jpmorgan-potash-gmac-ally-pfizer-vodafone-
in-court-news.html Pfizer werd vervolgd in
Nigeria wegens testen op kinderen in 1996; het
betaalde onderzoekers om de procureur te
discrediteren. Pfizer betaalde 75 miljoen aan de
provincie Kano voor een regeling, maar de
vervolging voor de federale rechtbank over 6
miljard werd in 2009 geseponeerd, na een
confidentiële deal. Zie:
http://www.guardian.co.uk/business/2010/dec/09/wikileaks-
cables-pfizer-nigeria

Philips: 262 miljoen euro in Q2, tgo. 45 in 2009;
200 miljoen in Q1. Verlaagde de kosten op
anderhalf jaar met 754 miljoen; 6000 banen
worden geschrapt. In Q3: 524 miljoen netto, dit
is x3 tgo 2009, o.m. dankzij verkoop van afdeling
NXP voor 154 miljoen.

Picanol: 15,9 miljoen. In 2009 was er 19,3 verlies.

Proctor en Gamble, quartaalcijfer: 2,19 miljard
dollar, dit is een daling van 12% tegenover 2009
ofschoon volume steeg met 8%.

Rabobank: 1,66 miljard, d.i. +26%; hoofdzakelijk
dankzij verminderde provisies voor slechte
leningen.

Randstad: netto 55,9 miljoen, dit is x5; omzet
+16%.

Recticel:  13,4 miljoen, dit is +57,7%.

Renault: nettowinst 780 miljoen, tgo. verlies van
2,73.

http://www.bloomberg.com/news/2010-09-28/jpmorgan-potash-gmac-ally-pfizer-vodafone-in-court-news.html


2,73.

RHJI, Brusselse holding (was o.m. mogelijke
overnemer van Opel): voorbije jaar 343,6 miljoen;
heeft ook 405,6 miljoen cash.

Roche: 5,6 miljard Zwitserse frank netto, of
+37%. Gaat 1,8 miljard besparen, door o.m.
4800 banen te schrappen over 2 jaar, op een
totaal van 79 000.

Roularta (o.a. Knack, Le Vif-Express, Trends,
Money Talk, Plus Magazine vtm, zenders 2BE en
Kanaal Z, Qmusic, 13 titels in Frankrijk o.m.
L'Express, 11 titels in Duitsland, Citymagazine in
Slovenië, e.a.): 15,1 miljoen, stijging tgo 2009.
70% is afkomstig van reclameinkomsten op
televisie. In 2009 een verlies van 4,2 eur (meer
info in DeMorgen 1/10/2010).

RTL Group (TV en advertenties): 257 miljoen;
omzet +7,5% tot 2,7 miljard

RWE, Duitse energiereus: 2,75 miljard, dit is
+23%; omzet steeg met 12%.

Ryanair: Q2 93,7 miljoen eur, tgo. 123 in 2009.
Tengevolge van de stofwolk uit IJsland werden
9400 vluchten geschrapt; en 34% hogere
brandstofkosten. Over een halfjaar was de
nettowinst 424 miljoen eur, dit is +13,5%; er
waren 10% meer passagiers.

Samsung Electronics: in Q2 4,280 miljard dollar
of 2,8 miljard euro, dit is +83%.

Sanofi-Aventis (FR): 1,71 miljard in Q2, dit is
+61%. Netto 8,5 miljard in het voorbije jaar, o.m.
dankzij 280 miljoen dosissen griepvaccins. Over
Q3 2,47 miljard netto, de omzet steeg van 5,7
naar 7,82 miljard ivm 2009. Wil het Amerikaanse
Genzyme overnemen voor 13,5 miljard euro.
Deed al voor 6,5 miljard overnames.

Santander Spaanse bankengroep: 4,445 miljard.
Investeerde bovendien in UK 5,4 miljard eur, en
nam Royal Bank of Scotland over voor 1,65
miljard pond, 3,7 miljard voor een Poolse bank,
en andere. Bleef winstgevend tijdends de
kredietcrisis. Zie:

http://www.bloomberg.com/news/2010-09-
16/santander-s-10-billion-of-deals-stretches-its-
mom-and-pop-banking-model.html

http://www.bloomberg.com/news/2010-09-16/santander-s-10-billion-of-deals-stretches-its-mom-and-pop-banking-model.html


SAP: 491 miljoen in Q2, dit is +15%. In Q1 387
miljoen. Doet ook bod van 5,8 miljard op kleine
Amerikaanse Sybase.

Sara Lee (Amerkaanse eigenaar van Douwe
Egberts, Senseopads, Vapona, douchegel,
Sanex, Zwitsal...):187 miljoen dollar netto in Q2,
tgo. 14 verlies in 2009. Over heel 2009 220
miljoen nettowinst. Zit in proces met Nestlé
omdat het pads maakt die passen in de
Nespresso machines; Nestlé heeft op die pads
1700 octrooien genomen, hun verkoop is goed
voor een omzet van 2 miljard. Sara Lee wees een
overnamebod van 12 miljard dollar af door het
Amerikaans private equity fonds Kohlberg-
Kravis-Roberts (KKR).Heeft 35 000 werkenemers.

Shell (Royal Dutch/Shell): 4,53 miljard in Q2,
zonder verrekening van bestaande voorraden;
vermindering van kosten over 1 jaar 3,5 miljard.
In Q3 3,46 miljard dollar netto, verminderd door
éénmalige kosten. Bronnen van Shell liggen o.m.
in Nigeria, waar de bevolking sedert de jaren '90
protesteert tegen de milieuvervuiling en voor
compensaties. Eén van de leiders was de
schrijver Ken Saro-Wiwa ("Sozaboy" e.a.) ; hij
werd in 1995 werd opgehangen. Na een proces
door de familie in 2009 betaalde Shell 11 miljoen
eur. Om zijn belangen te beschermen infiltreerde
Shell overal in de Nigeriaanse regering, zie:
http://www.guardian.co.uk/business/2010/dec/08/wikileaks-
cables-shell-ni...

Sipef (plantageholding uit Schoten-Antwerpen,
palmolieplantages, ook rubber, o.m. in Indonesië
en Papoea-Nieuw-Guinea): 32,7 miljoen netto. In
2009 'recordwinst' van 60,17 miljoen dollar; in
2008 58,77 miljoen. Omdat de verkoopprijs van
palmolie blijft stijgen, o.m. voor biodiesel, wordt
steeds meer tropisch regenwoud gekapt. In
Indonesië wordt nu 7,5 miljoen hectare bebouwd,
ongeveer tweemaal de oppervlakte van België;
maar dat moet 20 miljoen worden, volgens de
Indonesische regering. De export van palmolie
bedroeg vorig jaar 7,7 miljard dollar. Bij de
ontbossing worden de bevolking en de dieren
verjaagd; hiertegen wordt geprotesteerd door
Forest Peoples Programme (UK) en Greenpeace
http://www.forestpeoples.org .

Société Générale: 1,08 miljard in Q2, x3.
Verwacht over 2010: 6 miljard, ondanks 50
miljard verlies door trader Jerome Kerviel.

http://www.guardian.co.uk/business/2010/dec/08/wikileaks-cables-shell-nigeria-spying


Solvay: : 1,5 miljard netto; gaat 800
arbeidsplaatsen schrappen, o.m. in België. Inde
onlangs 4,5 miljard door de verkoop van zijn
farma-afdeling aan Abbott. Beurskringen
schatten dat Solvay ongeveer 6,5 miljard cash
heeft. Het wil een zeer grote overname doen, en
vestigingen openen in Azië en Latijns-Amerika.

Sony-Ericsson: 12 miljoen nettowinst, tgo. verlies
van 213 in 2009. Schrapte 4000 banen sedert
2008.

Standard Chartered: 2,4 miljard eur, een record.

Telenet: 21,8 miljoen, o.m. door méér
internetklanten; de opbrengst per klant +11% tot
38 eur. Evenwel wordt de winst 54% verminderd
door een boekhoudkundige minwaarde op
rentedaling. In Q3 netto 25,4 miljoen, dit is
+7,8%, vnl. dankzij betaal-TV: 30% meer
klanten. Per klant steeg de opbrengst 12%.
Telenet heeft ongeveer 3 miljard schulden
(leningen) die het nog zal verhogen. Het voert
ook enorme reclamecampagnes, o.m. tegen
Belgacom; in 2009 besteedde Telenet aan TV-
reclame alleen bijna 22 miljoen; Duval-Guillaume
kreeg voor deze campagne twee Bronzen
Leeuwen in Cannes, en nog eens Brons bij de
Creative Club of Belgium Awards. Telenet heeft
Duval zopas vervangen door TBWA. Telenet
Finance Lux haalde 500 miljoen op met een
obligatieuitgifte, ofschoon die een slechte rating
kreeg, nl Ba3 (Moody's) en BB (Fitch). NB: indien
een staatslening dergelijke rating zou krijgen, zou
men spreken van een failliete staat.

Tessenderlo Chemie Group Q3 27,6 miljoen,
tegen 101,4 miljoen euro verlies een jaar eerder.
De winst compenseert het verlies in Q1, zodat de
halfjaarwinst uitkomt op 22,5 miljoen tegenover
een verlies van 107,6 miljoen in 2009. Betaalde
ook 83,7 miljoen voor een “schikking”.

TEVA, Israëlisch bedrijf van generisch
geneesmiddelen: netto 797 miljoen dollar in Q2,
713 in Q1; over 2009 2 miljard, omzet 13,9
miljard. Heeft zopas het Duitse Ratiopharm
overgekocht voor 3,625 miljard eur; wordt
daardoor de grootste producent in Europa van
generische producten. Heeft wereldwijd 35000
personeel.

Thrombogenics: verlies 2,7 miljoen, lager dan
vorig jaar; heeft 61,2 miljoen cash.



vorig jaar; heeft 61,2 miljoen cash.

TNT Post: netto EUR3 miljoen in Q2, verlaagd
door een voorziening voor het Masterplan III-
bezuinigingsprogramma van EUR168 miljoen
netto. Meerdere “financiële analysten” noemen
dit teleurstellend omdat zij 138 miljoen winst
hadden voorspeld (maar dus slecht ingelicht
bleken). Vorig jaar Q2 EUR81 miljoen. Gaat
11000 banen schrappen, tot 4500 gedwongen
ontslagen. Splitst post af van pakjes express.
Heeft ook een afdeling in China.

Total: Q2 2,96 miljard eur, dit is +72%. In Q3 2,8
miljard netto. Het verlies door de blokkering van
oliedepots door Franse betogers (nieuwe
pensioenwet) schat het bedrijf op 100 miljoen eur
(NB: een peuleschil dus in vergelijking met de
nettowinst).

Toyota: 190,4 miljard yen netto in Q2, d.i. 861
eur. Verwacht voor het hele jaar 3,1 miljard eur.

Transics: in halfjaar 569.000 eur netto, een daling
van 9,8%. In Q3 steeg de omzet tot 9,7 miljoen
eur.

Triodos Bank: 878.000 eur, daling tegenover 1,6
miljoen in 2009, tengevolge van voorzieningen
voor probleemkredieten aan energieprojekten
met biomassa.

TUI Travel: over 9 maand 460 miljoen £ verlies
(554 in eur): door gaswolk Ijsland, latere
boekingen

UBS grootste Zwitserse bank: 2,01 miljard of
1,45 eur in Q2. Gaat echter "een tijd" geen
dividenden uitbetalen, wegens de nieuwe strenge
Zwitserse eisen over het eigen kapitaal. UBS
geraakt eerder in zware problemen door
investeringen in rommelhypotheken, en moest
door de overheid gered worden.

UCB: (22 okt) verwacht voor 2010 ongeveer 700
miljoen eur nettowinst, vooral dankzij drie
geneesmiddelen Cimzia, Vimpat en Neupro.

Umicore: 130,3 miljoen netto; 800
personeelsleden zijn afgevloeid. Investeringen
waren 200 miljoen over 2-3 jaar. Bezit cash voor
grote overname. Verwacht voor jaar 2010 315-
335 miljoen winst.



Unilever (voeding Brits-Nederlands): Verkocht
zopas zijn Braziliaanse tomatenafdeling voor 348
miljoen dollar aan Cargill. Overname van Sara
Lee (lichaamsverzorging) voor 1,28 miljard eur
wacht op toelating EC. Wil ook het Amerikaanse
Alberto Culver (huid en verzorging) overkopen
voor 3,7 miljard dollar in cash.

UPS, United Parcel Services, grootste
pakjesvervoerder ter wereld, meldt stijging van
winst met 90%, maar het juiste cijfer heb ik niet
gevonden. Netto in 2009: 2,15 miljard dollar. Q3
van 2008 970 miljoen, dat was een daling van
10%.

Van de Velde lingerie: 25,3 miljoen netto, omzet
+8,9%; zonder het Amerikaanse Intimacy van 15
naar 20,9.

Vestas (grootste bouwer van windmolens,
Deens): nettoverlies 43 mijloen in Q2, tengevolge
van minder leveringen door minder leningen door
banken en terugschroeven overheidsprojecten
voor windenergie. Schrapt 3000 banen op 23
400; vier fabrieken gaan dicht. Hansen
Transmissions ( Antwerpen) is toeleverancier van
tandwielkasten, ziet de inkomsten 19%
terugvallen. Het verkoopt zijn fabrieken in
Edegem en Coimbatore (India) aan het Japanse
Sumitomo, om de overproductie capaciteit te
verlagen met 13%. Men rekent op bestellingen
uit China.

Vodafone: omzet steeg; verkocht aandelen China
Mobile voor 5,2 miljard euro, gaat eigen aandelen
inkopen voor 3,3 miljard. Betaalt “schikking” van
1,25 miljard.

Volvo: netto 3,2 miljard SEK = 432 miljoen dollar
in Q2. Vraagt nu 2e lening met overheidsgarantie
aan de Europese Centrale Bank; in totaal 798
miljoen leningen. Volvo produceert o.m.
autobussen, "Mars prisoner" speciaal aangepast
voor het vervoer van gevangenen, die worden
gebruikt in Israël; alsook bulldozers ingezet bij de
bouw van de Muur. Volvo is eigenaar van de
Israëlische constructeur Merkavim.  Zie:
http://www.michelcollon.info/Les-equipements-
Volvo-permettent.html?lang=fr

VW: 1,8 miljard, dit is 3,6 maal het cijfer van een
jaar tevoren. Omzet +20,7%.

Wal-Mart, de grootste supermarktketen ter
wereld heeft een bod uitgebracht van 4,6 miljard



wereld heeft een bod uitgebracht van 4,6 miljard
dollar (3,4 miljard euro) op Zuid-Afrikaanse
Massmart Holdings; omdat aandeelhouders zich
verzetten wordt het maar 51%, voor 2,3 miljard
dollar. Wal-Mart heeft zowat 10 miljard dollar
reserve in cash. De jaar- omzet is 294 miljard
euro (405 miljard dollar); 8500 winkels in 15
landen, met ruim 2 miljoen personeel. Dat
personeel heeft in de VS ondervonden dat de
baas vakbondsrechten niet erkent. In 1999 kocht
Walmart voor 11 miljard Asda over.

Warehouses De Pauw: 8,5 miljoen euro; netto
courant resultaat 19 miljoen, dit is +18,7%.

Wells-Fargo (bankgroep in VS; o.m. grootste
hypotheekverschaffer): in Q3 een recordwinst van
3,34 miljard dollar.Er loop nu een onderzoek
tegen de bank wegens huisuitzettingen
(foreclosures) die onwettig zouden geweest zijn.
In Q3 werd een record van 930 000
uitzettingprocedures gestart, door meerdere
banken en hypotheekverschaffers. 

Hoeveel belastingen betalen
vennootschappen?

Luc Cortebeeck: Uit rekenwerk op de
jaarrekeningen voor boekjaar 2008, voor de 120
grootste bedrijven blijkt dat 35 daarvan gebruik
maakten van de notionele intrestaftrek.

Gezamenlijk werd 5,8 miljard euro notionele
intrest van de inkomsten afgetrokken. “Met een
tarief in de vennootschapsbelasting van 33,99
% betekent dat opnieuw 1,9 miljard euro aan
minderontvangsten voor de overheid. De
grootste gebruiker is ArcelorMittal België, in
zijn eentje goed voor 1,3 miljard euro aftrek.
Zeven bedrijven trekken meer intrest af dan
dat ze boekhoudkundige winst hebben,
waardoor geen belastingen worden betaald.
Er is zelfs één bedrijf dat meer dan vijf keer
zoveel notionele intrest aftrekt dan dat het
boekhoudkundige winst heeft. Teveel
aftrekken is trouwens ook geen probleem, dat
kan de volgende jaren verder afgetrokken
worden. Bijgevolg : jarenlang geen
belastingen.

“Als we in de korf van 35 grote bedrijven die
de notionele intrestaftrek aanwendden voor
het boekjaar 2008, alleen deze nemen die
winst maakten, dan blijkt dat ze op die winst



winst maakten, dan blijkt dat ze op die winst
gemiddeld maar 8.5 %
vennootschapsbelasting betaalden”.

 

“De bedrijven doen nu alsof de staat hen de
voorbije jaren heeft uitgeperst als een citroen.
Terwijl de naakte cijfers aantonen dat ze in de
jaren 2010 hebben kunnen rekenen op een
massieve belastingverlaging. Kijk eens naar
de inkomsten uit vennootschapsbelasting voor
de aanslagjaren 2001 tot 2008. Ze komen van
Reynders zelf.

 

Op papier bedraagt het tarief 33,99 %. Maar
door allerlei kortingen en aftrekken was het
reële gemiddelde tarief tegen 2001 al gezakt
tot 19.9 %. En tussen 2001 en 2008 is het
verder gezakt tot 13.6 %. Een kleine
rekenoefening… Stel dat de belastingdruk al
die jaren gelijk was gebleven. Dan zouden de
bedrijven op hun winst van 93,3 miljard euro
geen 12,7 miljard belasting hebben betaald,
maar wel 18,6 miljard euro. Dat is dus een
verschil van 5,9 miljard of al van bijna 1/4 van
het totale tekort op de begroting”.

“Reynders was ook zo vriendelijk afzonderlijk
de cijfers voor de 500 grootste bedrijven te
leveren. Die 500 grootste zijn qua
belastingsdruk zelfs gezakt met 10,6
procentpunt, tot een gemiddeld tarief van
amper 13.6 %. En kregen zo samen zo 2,6
miljard euro toegestopt”.
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REACTIES

Al degenen die nog klagen
Al degenen die nog klagen over de grote
belastingdruk voor de ondernemingen, zouden
ter plaatse gestenigd moeten worden, of op z'n
minst publiekelijk worden uitgeleverd aan een
bulderend hoongelach...

Neen, wat een leugenachtigheid, hypocrisie en
harteloosheid bij deze rijke zakken (en hun
politieke vertegenwoordigers, dwz zowat de hele
politieke kaste, De Wever op kop).

Beantwoorden  

Is er soms geld nodig...
Met dank aan Frank Roels dat hij deze cijfers
even voor ons wou opzoeken.Ik hoop dat dit echt
gelezen wordt,Misschien een idee om de
"spandoekenoorlog" nieuw leven in te blazen en
enkele cijfers op grote spandoeken aan
vakbondsgebouwen te hangen,vlak tegenover
VOKA.Benieuwd wat ze daar tegenin kunnen
brengen

Beantwoorden  

commentaren zijn

Opslaan  Voorbeeldweergave

Door josie, 29.09.2010 - 17:45

Door Marita, 30.09.2010 - 13:04

Aanstootgevend? 

Aanstootgevend? 

http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/09/28/er-soms-geld-nodig-bekijk-hier-de-nettowinsten-van-het-halfjaar-2010-en-3e-qu#comment-5424
http://www.dewereldmorgen.be/comment/reply/23994/5424
http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/09/28/er-soms-geld-nodig-bekijk-hier-de-nettowinsten-van-het-halfjaar-2010-en-3e-qu#comment-5439
http://www.dewereldmorgen.be/comment/reply/23994/5439
http://www.dewereldmorgen.be/flag/flag/abusive_comment/5424?destination=node%2F23994&token=38f7fb788efd9a8c1af4ca5664c0cd0a
http://www.dewereldmorgen.be/flag/flag/abusive_comment/5439?destination=node%2F23994&token=0c64b20de2caa29689afc6e202003d21
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