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Sterke stijging van de resultaten 
 

 

Tijdens de vergadering van 1 september 2016, onder het voorzitterschap van Francis Lemor, stemde  

De Raad van Bestuur in met de rekeningen over het eerste halfjaar 2016. 

 

STEF noteert in het eerste semester van 2016 een stabiel omzetcijfer in vergelijking met het eerste semester 

van 2015, ondanks de dalende brandstofprijzen en door een selectieve arbitrage op de klantenportefeuille van 

de horeca. Dit werd gecompenseerd door de positieve effecten van het operationele actieplan van de groep: 

 

• Sterke autonome groei van de activiteiten in Frankrijk; 

• Sterke dynamiek van de groei en de marge van de Europese activiteiten, met de ontwikkeling van een 

transportnetwerk in Nederland; 

• Een blijvend hoog investeringsniveau (73,3 M € in het eerste semester van 2016). 

 

Halfjaarlijkse resultaten (in M€) 30.06.2016 30.06.2015 Evolutie 

Geconsolideerd omzetcijfer 1 359,3 1 360,7 -0,1% 

Operationeel resultaat 49,2 27,1 +81,5% 

Resultaat voor belastingen 42,3 19,7 +114,1% 

Nettoresultaat, aandeel van de 
Groep 

30,8 15,5 +98,9% 

 

De groei van de operationele marge (4,1% van het omzetcijfer, met uitzondering van de omzet gelinkt 

aan trading, tegen 2,3% in het eerste semester van 2015) berustte op de positieve evolutie van de bijdrage 

van alle activiteiten van de groep en werd verstrekt door: 

 

• De groei van de bijdrage van de activiteit Diepvriesproducten, met een bezettingsgraad in de 

opslagplaatsen hoger dan 90%; 

• De gerealiseerde meerwaarde op de verkoop  van het vaartuig Scandola.  

 

Het nettoresultaat aandeel van de Groep groeit sterk tot 30,8 M€. 

 

Perspectieven 

In het tweede halfjaar bevestigt de groep de constante groei van haar Europese activiteiten door de 

ontwikkeling in Noord-Europa en de groei van de intra-Europese stromen. In Frankrijk, binnen een sterk 

concurrentieel klimaat, ligt de nadruk op de commerciële actieplannen die noodzakelijk zijn voor het veilig 

stellen van de posities van STEF. Bovendien positioneert het maritiem filiaal van de groep, de Méridionale, 

zich op de toekomstige delegatie van openbare dienst van maritiem transport tussen het vaste land en 

Corsica. 
 
 

 De halfjaarrekening werd aan een beperkte controle onderworpen door accountants en zal worden gepubliceerd op de website van 
de onderneming.  
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