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Groeiversnelling voor
kleineondernemer
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Amsterdam

Kleinemkb-bedrijven hebben afgelopen
jaar hun omzetgroei weten te versnellen.
Gemiddeld kwamde omzet in 2015 5,1%
hogeruit tenopzichtevaneenjaareerder.
Dat is een versnelling vergelekenmet de
groeivan3,9%diedeondernemersin2014
realiseerden.

Dit blijkt uit onderzoek vande accoun-
tantsorganisatieSRAnaardejaarrekenin-
genvanbijna5300ondernemingeninhet
midden-enkleinbedrijf,overwegendklei-
neremkb’ers, die in totaal €8,0mrd om-
zetten.Deonderzoeksbevindingengeven
voorheteerst inzicht indefinanciëlepres-
taties vanhetmkbover 2015.

EenwoordvoerdervanMKB-Nederland
laat weten de trend te herkennen: ‘Het is
goed nieuws dat het herstel in het mkb
doorzet. Hetmkb heeft het zwaar te ver-
duren gehad tijdens de crisis endat geldt
vooralvoordebedrijvendieopererenopde
binnenlandsemarkt.Gedurendedecrisis
washetdeexportdienogvoorgroeizorgde.
Nu zie je dat de nationaal opererende be-
drijvenalshetwaredat stokjeovernemen
alshet gaat omdegroei.’
Vorige weekmaakte het Centraal Bu-

reau voor de Statistiek bekend dat deNe-
derlandse economieal acht kwartalenop
rijgroeit.Voorheteerstekwartaalvan2016
kwamde groei uit op 0,5%.Het onderne-
mersvertrouwenstondinheteerstekwar-

Bedrijven deden het vorig
jaar beter dan Nederlandse
economie, blijkt uit
onderzoek van SRA

taalophethoogsteniveauindeafgelopen
4,5 jaar.Daarnaast ishetvertrouwenbreed
gedragen inde verschillende sectoren.

Dekleinemkb’erdeedhetbeterdande
Nederlandse economie, die in 2015met
1,9% groeide. De werkloosheid nam af
en de consumentenbestedingen stegen,
waardoordebedrijvigheid toenamenhet
aantal faillissementendaalde.

‘HoewelhetNederlandsebedrijfsleven
op alle fronten in de lift zit, zijn de ver-
schillen tussen de branches behoorlijk.
De bouw en de horeca deden het relatief
goed, terwijldezorgsectorendelogistieke
sectorachterbleven’,zegtFou-KhanTsang,
bestuurslid vandeSRA.
Het is niet zo dat het kleinbedrijf, dat

hardisgeraakttijdensdeeconomischecri-
sis,overdevollebreedtebeteremarktom-
standigheden kan verwachten. Enkele
brancheorganisaties geven aan dat hun
leden nog voorzichtig zijn over de toe-
komst.ZozietKoninklijkeHorecaNeder-
landdat deomzet per bedrijf krimpt.Het
aantalbedrijvengroeit veelharderdande
totale omzet indebranche.
Voor het mkb als geheel verwacht

MKB-Nederland voor 2016en2017 voort-
zetting van het herstel. ‘Zeker het mkb,
dat inhogemateafhankelijk isvandebin-
nenlandseeconomie,zalprofiterenvande
consumptiegroeienhetverdereherstelop
dewoningmarkt’, stelteenwoordvoerder.

Vrijwel alle bedrijven in de analyse van
SRA hebben een omzet vanminder dan
€10mln. Deze ondernemingen depone-
ren bij de Kamer vanKoophandelmeest-
al alleen de balans, wat verplicht is, en
geenwinst-en-verliesrekening. Daardoor
is inzicht in de resultaten via diewegniet
mogelijk.Doordatdeaccountantsdiezijn
aangeslotenbijSRAhungegevensbunde-
len, is dit inzichtwel te verkrijgen.

❛❛‘Deverschillen
tussende
brancheszijn
behoorlijk’

Fou-Khan Tsang,
bestuurslid van de SRA

5,1
Gemiddelde

omzetgroei in%
van de onderzochte
bedrijven over 2015

t.o.v. 2014

Een aantal van de
brancheorganisaties
geeft aan dat hun leden
nog voorzichtig zijn
over de toekomst
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Grote verschillen tussenkleine

GabydeGroot enPimKakebeeke
Amsterdam

Hoeveel deomzet vanmkb-bedrijven
groeit, verschilt sterkper sector,maar
over het algemeenkwamdeomzet in
2015gemiddeldhoger uit danhet jaar
ervoor.Ookper regio is de groei vande
omzetniet gelijk verdeeld.Dat blijkt uit
onderzoek vanaccountantsorganisa-
tie SRA.

Dehorecadeedhet afgelopen jaar
met eenomzetstijging van ruim10%het
beste vanalle sectoren.Ookdegroei van
dewinst bleef indeze sector oppeilmet
een stijging van40%.Ookdeomzet inde
auto-industrie ende zakelijkedienstver-
leningnamtoe; in 2014daaldedienog.

Een zorgenkindbinnenhetmkbblijft
definanciële dienstverlening: daar daal-
dedeomzet zowel in 2014 als afgelopen
jaar.Dedaling verdubbelde zelfs in 2015
enkwam13,4% lager uit danhet jaar
ervoor. Vooral financiële tussenperso-
nenhebbenhetnade invoering vanhet

De winst stijgt in 2015 gemiddeld met 30%,
vooral dankzij strakke beheersing van de
kosten. De omzet bleef bij twee derde van de
bedrijven onder de €1 mln

provisieverbodmoeilijk.
Op regionaal niveauhebbener op-

merkelijke ontwikkelingenplaatsge-
vonden, blijkt uit het onderzoek vande
accountants. Bedrijven inde vier gro-
te stedengroeiden in2014bovengemid-
deld: zij trokkendekar inNederland. In
2015bleef dat zo—hunomzet groeide
met 8%—maar inmiddels groeit,met
vertraging, ookdeomzet vanbedrijven
inde regio’s ronddie steden, indepro-
vinciesNoord-Holland, Zuid-Hollanden
Utrecht.

De grootste vooruitgangboektenbe-
drijven inde zuidelijkeprovincies: Zee-
land,Brabant enLimburg.Hunomzet
steeg in2015metbijna 5%.Het jaar er-
voordaaldedienog. Indenoordelijke en
oostelijkeprovinciesnamdeomzetgroei
gemiddeldwat af, vergelekenmet 2014.

Niet alleennamafgelopen jaar de
groei vande totale omzet toemet 5,1%,
ookdewinst steeg—met 30%.Die grote
sprong is vooral het gevolg van een strak-
kebeheersing vandebedrijfskosten.De
gemiddeldewinstmarge in2015 lagop
7,5%,wat een verbetering is vergeleken
metdie in 2014 (6,1%).

Vandebijna 5300bedrijvendiemee-
genomenzijn inhet onderzoekheeft
tweederde eenomzet vanminderdan
€1mln. Slechts eenderdeheeft een
omzet tussende€1mlnen€10mln.
In 2015boekte 58%vandebedrijven
eengelijke omzet of groeide inomzet.
Bij eenkwart vandebedrijvennamde
omzetmet 10%ofmeer toe. Bij onder-
nemingenmet een lagere omzetwas
sprake vaneen lichte krimp.

Vorig jaar, toendeSRAdit onderzoek
voorhet eerst deed, analyseerdehet de
jaarrekeningen van ruim3200kleine
mkb-bedrijven. Intussen zijnover de-
zelfdeperiodede jaarstukken van ruim
12.000bedrijvenbeschikbaar enheeft
SRAdezelfde analyse ook voordeze
groepgemaakt. Een vergelijkingmethet
onderzoek van vorig jaar geeft aandat er
marginale verschillen zijn,maardat de
trendsonveranderd zijn.

MKB ONDERZOEK

Sector BOUW

Debouwsector laat vol-
gens accountants-
organisatie SRAeen

groei zien van ruim9%.Vol-
gensbrancheorganisatie
BouwendNederland
past daarwel eennu-
ancering: ‘Debouw-
sectorwashelaasde
zwaarst getroffen sec-
tor tijdensde economi-
sche crisis: voor ons veruit
de zwaarste crisis sinds 1945.
Het fabelachtigeherstel van
numoet je indat licht zien.’

Indebouwzijn veel bedrij-
ven failliet gegaan.Deover-
geblevenpartijenoverleef-
dendoorhunkostenonder
controle tehouden.Nudebe-
drijvigheid indebouwweer
toeneemt, zijndeherstel-
dewinstmargeshardnodig

omeennormale reserve op
tebouwenen te investeren in
innovatie.

‘Onze sector is veerkrachtig
en zit vol gedrevenonder-

nemers’, laat Bouwend
Nederlandweten. ‘Het
ondernemersvertrou-
wenkeert terug,maar
er zijnwel zorgenover

de lage aantallennieu-
we leerlingenbij bouw-

opleidingen.’Datwordt in
denabije toekomstwel een
probleem.

9,1% 56%
OMZETMUTATIE WINSTGROEI*

Sector AUTOMOTIVE

In2015kondeautosec-
torweer ademhalen.Na
drie jaar vankrimpsteeg

de verkoop vannieuweper-
sonenauto’s. Vaneenex-
treem laagniveau in
2014groeidediemet
16%naar 449.000 ver-
kochte auto’s.Dat
was tedankenaanfis-
cale stimuli, waardoor
leasemaatschappijen veel
auto’s afnamen.

Hetherstel pakt positief uit
voor de autosector, die al ja-
renonderdruk staat.Het be-
tekentniet dat debroekriem
nueengaatje losser kan.Be-
drijvenmoetenopdekosten
blijven letten.Opde5,5%ho-
gere omzet is dewinst verdub-
beld.De cijfers vanSRA laten
eenwinst zien van3,6% (in

20141,9%). Volgensbranche-
organisatieBovag, die spreekt
voorhetNederlandsedealer-
netwerk, is de vooruitgang

bij autodealers groter: die
makenmeerwinst.

Voordekomende
jaren is deBovag ge-
matigdpositief. ‘Van-
af 2017 is demarkt-

verstoringdie ontstond
doorde autobelastingen

grotendeels verdwenen,waar-
door eengelijker speelveld
ontstaat tussendemerken.’
De verkoop vannieuweauto’s
komtnaar verwachtinguit
rondde450.000 exemplaren.
Dat zijn ernog altijd struc-
tureelminderdan vroeger.
Bovendien is het gemiddelde
rendement indebranchenog
laag, aldusBovag.

5,5% 100%
OMZETMUTATIE WINSTGROEI*

Gemiddelde van de
sector, gebaseerd op
winst voor belastingen
over 2015 t.o.v. 2014

*

Dehorecapresteer-
de in2014 al bo-
vengemiddeldbin-

nendemkb-sector,maar in
2015werdhet debedrijfstak
diede grootste omzetgroei
realiseerde.Dat erkent
ookbranchevereni-
gingKoninklijkeHo-
recaNederland.De
economische groei
heeft eenpositief ef-
fect opdebestedingen
indehoreca.Wel zijn er
verschillen: zo stijgt de om-
zet vanhotels en restaurants
veelmeerdandie van cafés,
bars en snackbars.

Dit jaar zietKoninklij-
keHorecaNederlanddat
het herstel doorzet,maar
daarbijmoeten volgensde
brancheorganisatiewelwat
kanttekeningenwordenge-

plaatst.Deomzet per be-
drijf daalt namelijkwel: het
aantal bedrijvengroeit veel
harderdande totale omzet.
Daarbij ondervindenhoreca-
ondernemingen steedsmeer

concurrentie van evene-
mentenen culturele
instellingen.

Debrancheorga-
nisatie verwacht bo-
vendiendat deWet
werk en zekerheid een

negatief effect zal heb-
benopde seizoensgevoelige
horecabranche.

mkb-bedrijven ingroei vanomzet

Sector LOGISTIEK

Hoewel de cijfers van
deSRAduidenopeen
stabilisatie vande

omzet, is volgensTransport
enLogistiekNederland
(TLN) sprake vanom-
zetgroei indie sector.
‘In veertien jaar zijn
erniet eerder zoveel
ondernemers geweest
die positief over het af-
gesloten jaar oordeelden’,
stelt TLNopbasis vanonder-
zoekonder leden.Dat komt
ondermeerdoordat het volu-
me vande transportenflink
is aangetrokken.

Dewinstcijfers uit het
SRA-onderzoekkomenmeer
overeenmetdebevindingen
vanTLN.Dewinst heeft afge-
lopen jaar volgensdebelan-
genvereniginghet hoogste

punt in vijf jaar tijdbereikt,
maarblijft nogwel steken
onderhetmeerjarigniveau
dat bedrijven inde sector

gewend zijn.
De vooruitzichten
zijn goed, stelt TLN:
‘Demeeste onderne-
mers (56%) rekenen
opeen jaarwaarbij

het resultaat niet be-
ter of slechter uitpakt dan

inhet jaar ervoor.’ Slechts 6%
verwacht een ‘slecht tot zeer
slecht’ jaar.

Dewinst heeft
afgelopen jaar
volgens TLN het
hoogste punt in vijf
jaar tijd bereikt

0,5% 33%
OMZETMUTATIE WINSTGROEI*

Sector DETAILHANDEL

Winkels lieten in
2015dezelfde
omzetgroei zien

als het jaar ervoor.Uit cijfers
vanhetCentraal Bureau
voorde Statistiek
blijkt dat indehele
sector deomzetmet
1,4% steeg. In 2014
wasdatnog0,5%.
VolgensDetailhan-

delNederland zal deom-
zet indedetailhandel dit
jaar doorgroeien.Dit komt
mededoordat consumen-
tenmeer geldhebben, door-
dat sparen vrijwel niets
oplevert doordehuidige, ex-
treem lage rente. Zij kunnen
hungelddusbeter uitgeven.
Daar komtnogbij dat dewo-
ningmarkt zichherstelt, vol-
gensdebrancheorganisatie.

Verwachtwordt dat de le-
vensmiddelenhandel zich
normaal zal ontwikkelen,
endatwinkels dienon-food
verkopen, zullen groei-

en inomzet enwinst.
Hier is deels sprake
vaneen inhaaleffect.
De sterkste groei ha-
lenondernemersdie

fysiekewinkels combi-
nerenmet onlineverkoop.
VolgensDetailhandel

Nederland is er geen reden
omaan tenemendat 2017
anders zal verlopendan
2016.Dat is een verkiezings-
jaar enhet kabinet zal daar-
omgeenomstredenmaat-
regelendoorvoerendie
consumenten inhunporte-
monnee raken, verwacht de
brancheorganisatie.

3,2% 37%
OMZETMUTATIE WINSTGROEI*

Sector ZAKELIJKE DIENSTEN

De zakelijkedienstver-
leninghad in2014
als een vandeweini-

ge sectorennog last van een
dalendeomzet.Datwas
nog eennawee vande
sterke tegenwinddie
de sector tijdensde
economische crisis
ondervond.
Dienstverleners, zo-

als consultants en notaris-
sen, zijn afhankelijk van op-
drachten van bedrijven uit
andere sectoren. Een vijfde
vandesectorbestaatuitorga-
nisatieadviesbureaus.

In 2015groeidedeomzet
weer, namelijkmet 5,1%.Bo-
vendien steegdewinst har-
der (27%)dan inhet jaar er-
voor (17%). Volgenshet
Centraal Bureau voorde Sta-

tistieknamdeomzet vanar-
chitecten- en ingenieurs-
bureaus afgelopen jaar toe
met 4,8%.Die van juridisch
dienstverleners gingmet

2,6%omhoog.
Bij ontwerp- en

vormgevingbureaus
groeidedeomzet
met 10,2%. Accoun-

tantskantorenboekten
in2015 voorhet eerstweer

eenhogere omzet, nadat die
vijf jaar lang eendalende lijn
had laten zien.

De zakelijke
dienstverlening
had in 2014 nog
last van een
dalende omzet

De economische
groei heeft een
positief effect op
de bestedingen
in de horeca

5,1% 27%
OMZETMUTATIE WINSTGROEI*

Sector HORECA

10,1% 38%
OMZETMUTATIE WINSTGROEI*

CM | Bron: SRA

Omzetontwikkelingmkb
Mutaties t.o.v. voorgaand jaar in %

Totaal Nederland

De vier grote steden

Noord-, Zuid-
Holland en
Utrecht

Groningen,
Friesland en
Drenthe

Overijssel,
Gelderland en
Flevoland

Zeeland,
Noord-Brabant en
Limburg

3,9 5,1

7,0 7,8
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