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STEF verstrekt haar ontwikkeling en verbetert haar resultaten  

- Nettoresultaat van de groep: 75,2 M€, een vooruitgang van 15,5 % - 
 

  

 

Op 17 maart heeft de raad van bestuur, onder het voorzitterschap van Francis Lemor, de financiële rekeningen 

van het boekjaar 2015 afgesloten.  
 

STEF geniet, na een negatieve tendens van 3 jaar, van een heropleving van de voedselconsumptie binnen de 

eurozone.  

Deze tendens, die eveneens gunstig is binnen de voedingsmiddelenindustrie, bracht nieuwe aanvragen omtrent logistieke 

dienstverlening met zich mee en een verhoging van de stromen in de landen waar STEF actief is. 
 

 

Jaarresultaten (in M €) 2015 2014 % 

 Omzetcijfer  2 826,2 2 765,3 + 2,2 % 

 Operationeel resultaat 110,1 101,9 + 8,0 % 

    Financieel resultaat - 14,5 - 14,6 + 0,8 % 

    Resultaat voor belastingen 95,6 87,4 + 9,4 % 

    Nettoresultaat, aandeel van de  
groep 

75,2 65,1 + 15,5 % 

 de operationele marge bedraagt 4,5% in 2015 tegenover 4,3% in 2014 (exclusief omzetcijfer); 

 het nettoresultaat van de groep stijgt met 15,5%; 

 de gearing daalt (1,08 in 2015 tegenover 1,17 in 2014) dankzij een goede controle over de schuld en de versterking 

van het eigen vermogen dat 494 M € bedraagt (440 M € in 2014). 
 
 

Het operationeel resultaat per activiteitensector wordt als volgt voorgesteld: 

 

 

Activiteitensector Operationeel resultaat (in M €) 

2015 2014 

 Transport Frankrijk 58,7 50,1 

 Logistiek Frankrijk 17,9 18,4 

 Europese activiteiten 27,3 28,8 

 Maritieme activiteiten 7,0 5,0 

 Overige activiteiten - 0,8 - 0,3 

 Operationeel resultaat 110,1 101,9 
 
 

STEF heeft zich gehouden aan haar belangrijkste strategische verbintenissen in 2015: 

 behoud van een sterke organische groei; 

 terugkeer naar het verwachte kwaliteitsniveau en de economische prestatie voor Transport Frankrijk; 

 duurzame ontwikkeling van de Europese activiteiten; 

 consolidatie van de positie van de maritieme activiteiten voor het verkeer naar Corsica. 

 

Steunend op de duurzame prestatiefactoren heeft STEF er een ambitieus investeringsplan op na gehouden   

(143,1 M €), hoofdzaak in vastgoed, teneinde de toepassing van haar model in Europa te ondersteunen. 

 

 

 



 

VOORUITZICHTEN 2016 

De groep zal in 2016 haar ontwikkelingsstrategie buiten Frankrijk voortzetten en haar organische groei en positie binnen 

de nieuwe segmenten in Frankrijk benadrukken.  

De groep zal nagaan hoe ze de positie van La Méridionale kan versterken binnen het kader van de toekomstige 

organisatie van de openbare dienst voor de lijnverbinding met Corsica. 

 

DIVIDEND 

 

De raad van bestuur zal aan de aandeelhoudersvergadering, die op 18 mei 2016 zal gehouden worden, de uitbetaling 

voorstellen van een dividend van 1,95 € per aandeel. 

 

 

De auditprocedures van de geconsolideerde rekeningen werden uitgevoerd. Het certificatierapport zal worden uitgegeven 
na voltooiing van de vereiste procedures met het oog op publicatie van het jaarlijks financieel verslag. 
 

 

Perscontact STEF Benelux : Alyson GABRIEL alyson.gabriel@stef.com  
Perscontact STEF Group: Catherine MARIE catherine.marie@stef.com 
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