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JAARRESULTATEN 2016 
 

STEF verbetert haar resultaat en zet de Europese ontwikkeling voort 
  

 Consolidatie van de marktpositie en van de verankering van STEF in Europa 

 Stabiel omzetcijfer van 2 824,5 M € ondanks de selectieve arbitrage binnen haar klantenportefeuille van de food 

service 

 Groei van 12% van het operationeel resultaat en van 15,8% van het nettoresultaat, aandeel van de groep 

 Voorstel tot uitbetaling van een dividend van 2.25 € per aandeel aan de Algemene Vergadering van 10 mei 2017   

  

 

De raad van bestuur, bijeengekomen op 16 maart onder het voorzitterschap van Francis Lemor, heeft de financiële 

rekeningen van het boekjaar 2016 afgesloten. 

 

Jean-Pierre Sancier, Algemeen Directeur van de Groep, becommentarieerde de jaarresultaten en verklaarde: ‘STEF heeft 

een sterk jaar achter de rug en dit dankzij de bijdrage van de activiteiten Transport en Logistiek Frankrijk, maar eveneens 

dankzij het aandeel van de steeds omvangrijker wordende Europese activiteiten zowel wat betreft zakencijfer als 

rendabiliteit. De Maritieme activiteiten, van hun kant, boeken ook een bevredigend jaar.  

In 2016 versterkte de Groep haar invloed binnen Europa met het sluiten van twee strategische partnerschappen in 

Duitsland en Zwitserland, de uitbreiding van haar netwerk in Nederland en de integratie van de logistieke activiteit van een 

klant in Italië.’  

 

FINANCIËLE RESULTATEN  
 

De Groep boekte voor 2016 financiële resultaten overeenkomstig de verwachtingen: 

 

Jaarresultaten (in M€) 2015 2016 % 

 Omzetcijfer 2 826,2 2 824,5 - 0,1% 

 Operationeel resultaat 110,1 123,3  + 12% 

    Financieel resultaat - 14,5 - 11,8  

    Resultaat voor belastingen 95,6 111,5 + 16,6% 

    Nettoresultaat, aandeel van de 
groep 

75,2 87,1 + 15,8% 

 

Het jaar wordt gekenmerkt door: 

 de goede resultaten van de activiteit Transport Frankrijk, ondanks de voedselcrisis binnen de 

ganzenleverindustrie; 

 het herstel van de activiteit Logistiek Frankrijk dankzij de sterke vullingsgraad in de diepvrieslogistiek  tijdens het 

eerste semester en de verbetering van de horeca-activiteit dankzij de gerealiseerde arbitrages op de 

klantenportefeuille; 

 de merkbare vooruitgang van de Europese Activiteiten waarvan de rendabiliteit nu te vergelijken is met die van 

de activiteiten in Frankrijk; 

 de ondertekening van strategische partnerschappen met de vennootschappen Nordfrost in Duitsland en EMMI in 

Zwitserland; 

 

 



 het verder uitrollen van het STEF netwerk in Nederland met de aankoop van Vers-Express en een participatie in 

het bedrijf Netko, en in Italië dankzij de integratie van 4 sites gewijd aan temperatuurgevoelige 

voedingsproducten die voorheen aan een grote Europese industrieel toebehoorden; 

 de resultaten van La Méridionale dankzij de verkoop van het schip Scandola. 

 

Voor de periode bedraagt de operationele marge 5% van het omzetcijfer zonder trading, een stijging van 0,5 punten 

tegenover 2015. 

 

 
 

Operationeel resultaat (in M€) 2015 2016 

 

% 

 Transport Frankrijk 59,4 60,5 
 

+1,8% 

 Logistiek Frankrijk 17,2 20,0 
 

+16,4% 

 Europese activiteiten 27,3 27,6 
 

+1,1% 

 Maritieme activiteiten 7,0 15,4 n.s. 

 Overige activiteiten - 0,8 - 0,2 n.s. 

 

 Operationeel resultaat 110,1 
 

123,3        +12% 
 
 

 

Een sterke balans 

Tijdens het boekjaar heeft STEF haar eigen middelen, die van 494 M€ in 2015 stegen naar 559 M€ in 2016, versterkt. De 

Groep heeft haar gearing, die 0,93 bedraagt op 31 december 2016, verbeterd. Dit laat haar toe verdere 

ontwikkelingsmogelijkheden in Europa te overwegen.  

 

VOORUITZICHTEN 2017  

 

In 2017 zet de Groep STEF haar ontwikkeling voort dankzij: 

 

 een versnelde organische groei in Frankrijk en een versterking van haar aanbod voor de actoren van de food 

service en de Seafood; 

 een doorgedreven dynamiek van haar Europese Activiteiten en de ontwikkeling van haar intra-Europese stromen; 

 de opvolging van haar partnerschappen en gerichte externe groeimogelijkheden; 

 de inzet van een ambitieus vastgoedinvesteringsplan. 

Daarenboven blijft de Groep actief in de deelname van haar maritiem  filiaal binnen het kader van de toekomstige 

delegatie van de openbare dienst tussen Corsica en het vasteland. 

 

DIVIDEND 

 

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van 10 mei 2017 voorstellen om een dividend van 2.25€ per 

aandeel te storten. 

 

 

 

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 
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