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RESULTATEN 1ste HALFJAAR 2017 
 

STEF zet haar dynamische groei verder,  
gedreven door een gunstige evolutie van de consumptie van 

voedingsmiddelen in Europa 
 

  

 Sterke organische groei voor de activiteiten Transport Frankrijk; 

 Overname van Transports Badosa in Spanje; 

 De Groep overschrijdt de grens van 10 000 loontrekkenden-aandeelhouders in Europa. 

  

 

De Raad van Bestuur werd samengeroepen op 6 september 2017 onder het voorzitterschap van Francis Lemor en heeft 

de rekeningen van het 1
ste

 halfjaar 2017 goedgekeurd. 

 

Jean-Pierre Sancier, algemeen directeur van de Groep, becommentarieerde deze resultaten en verklaarde : ‘STEF boekte 

een dynamische groei in het 1
ste

 halfjaar, gebruikmakende van een gunstige evolutie van de consumptie van 

voedingsmiddelen, voornamelijk in Frankrijk. De ontwikkeling van onze groepage-activiteiten, de succesvolle integraties in 

Nederland en de overname van Transports Badosa in Spanje, waren de motor van onze groei’. 

 

 

FINANCIËLE RESULTATEN  
 

De Groep boekte voor het 1
ste

 halfjaar 2017 resultaten in overeenkomst met de verwachtingen. 

 

Halfjaarlijkse resultaten (in M€) S1 2016 S1 2017 % 

 Omzet  1359,3 1433,0 +5,4% 

 EBIT/ Operationeel resultaat 49,2* 44,9  -8,8% 

    Financieel resultaat (6,9) (5,1)  

    Resultaat voor belastingen 42,3 39,8 -5,9% 

    Nettoresultaat, aandeel van 
de groep 

30,8 30,7 -0,3% 

*omvat de overdracht van het schip Scandola en het charteren van het schip Monte d’Oro 

 

De activiteit werd gekenmerkt door: 

 

 De goede prestaties van Transport Frankrijk gelinkt aan de toename van de volumes; 

 De vermindering van het resultaat van Logistiek Frankrijk, beïnvloed door de opstart van twee belangrijke 

vestigingen en de vertraging van het groeiplan van de food service-activiteiten; 

 De aanzienlijke groei in Italië en de heropleving op het Iberisch schiereiland, zowel wat betreft het omzetcijfer als 

het resultaat. 

 

Naast de impact van de verkoop van het schip Scandola in het 1
ste

 halfjaar 2016, houdt de operationele marge stand op 

3,5% van het omzetcijfer (exclusief de kostprijs van de voorraden).  

De financieringskosten van de Groep noteren een sterke daling, van 2,44% naar 1,88%. 

 

 



 

 

VERWACHTINGEN S2 2017  

 

In het tweede halfjaar beoogt STEF de bevestiging van haar ontwikkeling dankzij een sterk fundament in alle landen waar 

de Groep actief is. De Groep moet echter weerstand bieden aan de druk van de heropleving van de economie, met in het 

bijzonder de schaarste aan beschikbare vrachtwagens in Europa. 

 

In juli werd aan La Méridionale een overgangsmaatregel van openbare dienstverlening toegekend, waarvan de eindtermijn 

vastgesteld werd op 31 mei 2019. 

 

 

 

De rekeningen van het 1
ste

 halfjaar werden aan een beperkte accountantscontrole onderworpen en zullen worden gepubliceerd op de website van de Groep. 
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