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Omzet van het 1e kwartaal 2020 
 

 

• De gezondheidscrisis Covid-19 heeft invloed op de omzet die 1,1% terugloopt (-1,5% bij constante 
perimeter);  
 

• De eerste twee maanden wisten we onze activiteiten goed op peil te houden, in sterk contrast tot 
de zeer sterke vertraging die in de maand maart werd geconstateerd als gevolg van de lockdown 
en de verstoring van de goederenstromen van al onze activiteiten en in alle landen waar we 
gevestigd zijn.  

 

 
STEF, Europees leider op het gebied van temperatuurgecontroleerde transport- en logistiekdiensten voor 

levensmiddelen, kon in het 1e kwartaal een omzetcijfer van €793,4 mln noteren. 

 

Stanislas Lemor, President-Algemeen Directeur van STEF, verklaarde:  

 

“Sinds het begin van de Covid-19 crisis is onze missie onveranderd gebleven: dankzij de niet aflatende inzet 

van onze medewerkers garanderen we dat iedereen in Europa blijvend toegang heeft tot levensmiddelen. 

Deze crisis maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk de rol van transport en logistiek is voor de voedselketen 

van de bevolking. En, niet te vergeten, wat het belang is van de mannen en vrouwen die onze sector draaiende 

houden.  

 

Onze groep heeft zeer contrasterende prestaties laten zien in het 1e kwartaal van 2020. Gedurende de eerste 

twee maanden van het jaar bleven de resultaten goed op koers, met een omzetgroei van 3%, maar de maand 

maart liet een forse daling zien (-9%) door de lockdownmaatregelen waartoe in alle Europese landen werd 

besloten. 

 

Onze groep heeft een sterke fundering, met een businessmodel dat gespreid is over alle distributiekanalen, 

waardoor het mogelijk moet zijn stand te houden in deze crisis van ongekende omvang, al zullen de 

maatregelen die genomen zijn om deze pandemie te bestrijden ook in het tweede kwartaal belangrijke 

gevolgen hebben voor onze activiteiten.” 

 

 
Ontwikkeling van de omzet  
 

(In miljoenen euro’s) 
 

1e kwartaal 2020 2019 2020 
Variatie 

% 

Bij 
constante 

perimeter % 

Activiteiten van de groep 707,3 709,0 0,2% -0,2% 

Verkopen voor rekening van derden 95,2 84,4 -11,3% -11,3% 

TOTAAL  802,5 793,4 -1,1% -1,5% 

 
 
 
 
 



 
 
 

(In miljoenen euro’s) 
 

1e kwartaal 2020 2019 2020 
Variatie 

% 

Bij 
constante 

perimeter % 

STEF Frankrijk 480,4 486,6 1,3% 1,0% 

STEF Internationaal 196,3 204,6 4,2% 3,5% 

Maritiem 25,3 12,5 -50,5% -50,5% 

Overige 100,6 89,7 -10,8% -10,8% 

TOTAAL  802,5 793,4 -1,1% -1,5% 

 

De integratie van STEF Raalte (maart 2019) en de aankoop van de firma DYAD (september 2019) hebben respectievelijk met €1,5 mln voor STEF 

Internationaal en €1,6 mln voor STEF Frankrijk bijgedragen.  

 
 
Informatie per activiteit  
 
STEF Frankrijk 

• In het verssegment kenden de activiteiten een goed vervoerd volume in de eerste twee maanden en 
aan het begin van de maand maart. De laatste 15 dagen van maart waren echter zeer moeilijk, door 
een zeer sterke verstoring van de goederenstromen als gevolg van de gezondheidscrisis.  

• De supermarktactiviteiten zijn het hele kwartaal op peil gebleven, waarbij voor e-commerce 
distributiekanalen zelfs een stijging te zien was.  

• De twee activiteiten die het meest te lijden hebben gehad van de lockdownmaatregelen waren de 
horecatak, wegens de sluiting van de overgrote meerderheid van onze klanten vanaf half maart, en 
Seafood, door de sluiting van groothandels, het belangrijkste distributiekanaal voor deze producten. 

 
 
STEF Internationaal 

• Onder deze buitengewoon complexe omstandigheden heeft slechts een deel van de landen waar de 
Groep gevestigd is de crisis weten te weerstaan en een omzetstijging vast weten te houden, met name 
door hun positie binnen het supermarktsegment.  

• In Italië hebben onze activiteiten, die met name geconcentreerd zijn in het hiervoor genoemde 
toevoersegment, een omzetdaling laten zien van 1,5%. Het was het eerste land in Europa dat door de 
epidemie getroffen werd en ondervond vanaf eind februari de gevolgen van de productiestop van de 
nationale agrovoedingsmiddelenindustrie en de Seafoodactiviteiten.  

• Spanje toont een omzetstijging van 5,5%. Ook daar werden de goede prestaties van de 
supermarktactiviteiten echter gedeeltelijk tenietgedaan door een daling van de activiteiten in de 
horecabranche. 

 
 
Maritiem 

• De periode werd gekenmerkt door de toekenning, voor 8 maanden, van de veerdiensten voor de 
departementale havens van Porte Vecchio en Propriano aan La Méridionale en door het antwoord dat 
zij in samenwerking met haar historische partner indienden, voor de volgende toekenning van de 
openbare dienst van 2021-2027. 

• La Méridionale heeft, in navolging van de overheidsvoorschriften wegens de Covid-19 crisis, het 
passagierstransport vanaf 20 maart opgeschort en kende een daling van haar diensten naar Corsica, 
wat invloed gehad heeft op de vrachtactiviteiten. 
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