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Resultaten eerste helft 2020 
 
 

Om haar missie om de bevolking van voedsel te voorzien te waarborgen,  
heeft de Groep uitzonderlijke middelen ingezet die drukken op haar resultaten. 

 

 

• De niet aflatende inzet van de Groep om de continuïteit van haar essentiële activiteiten voor 
de bevolking te waarborgen tijdens de gezondheidscrisis;  

• Omzetdaling (-10,5%) en een sterke daling van het bedrijfsresultaat (-58,5%) en de nettowinst  
(-62,7%) in een context van crisis die gevolgen heeft voor de voedselketen. 

 

 
Op 3 september heeft de Raad van Bestuur van de STEF Groep, de Europese leider op het gebied van 
transport en logistieke diensten voor temperatuurgecontroleerde voedingsproducten, de jaarrekening 
voor de eerste helft van 2020 vastgesteld. 
 
Stanislas Lemor, Voorzitter en CEO, vertelt: “In een context van een buitengewone gezondheids- en 
economische crisis wil ik nogmaals mijn trots uitspreken over de opmerkelijke inzet van al onze 
medewerkers, die de Groep in staat heeft gesteld zijn essentiële diensten aan de bevolking zonder 
onderbreking te continueren, zelfs op het hoogtepunt van de pandemie.  

Ondanks de veerkracht die STEF heeft getoond en het ingevoerde actieplan, weerspiegelen onze 
resultaten de omvang van de verstoring van de voedselconsumptie door de pandemie en de 
economische krimp die daarmee gepaard gaat. 

Deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat de Groep een belangrijke rol speelt in de voedselketen en dat 
zij in staat is om al haar stakeholders te mobiliseren, met name onze medewerkers, die wij willen 
beschermen, en onze klanten, die wij consequent hebben gesteund bij de uitvoering van hun 
activiteiten." 

 
 

Vereenvoudigde winstrekening (in M) S1 2019 S1 2020 Variatie 

Omzet  1 665,9 1 491,0 -10,5% 

EBIT 67,4 27,9 -58,5% 

Financieel resultaat  (4,7) (3,9)   

Winst voor belastingen 62,7 24,1 -61,6% 

Aandeel nettowinst groep 39,9 14,9 -62,7% 
 

 Bedrijfsresultaten (in M) S1 2019 S1 2020 

 STEF Frankrijk 43,9 29,0 

 STEF Internationaal 18,6 8,7 

Maritiem 1,4 (15,9) 

Overige activiteiten 3,4 6,1 

EBIT 67,4 27,9 
 
 
 
 
 
 



 
Informatie per regio en per activiteit 
 
De Groep kende een zeer gemengde eerste helft. Na een goede start van het jaar heeft zij te maken 
gehad met een ingrijpende ontregeling van de stromen, gevolgd door een sterke vertraging van de 
activiteiten in verband met de maatregelen ter bestrijding van de ontwikkeling van de pandemie in 
Europa. Het einde van het semester wordt gekenmerkt door veerkracht, met een herstel van de 
voedselvolumes en de economische prestaties.  
 
Gedurende de gehele periode heeft STEF gezorgd voor een optimale bedrijfscontinuïteit voor haar 
klanten, waardoor de bevoorrading van de bevolking kon worden gegarandeerd, terwijl zij haar 
werknemers beschermt en de bedrijfskosten beheert die aan deze uitzonderlijke situatie verbonden zijn. 
De Groep heeft 9 miljoen euro gewijd om haar eerstelijnsmedewerkers te belonen en 4 miljoen euro 
voor de aankoop van beschermingsmiddelen.  
 
 STEF Frankrijk 

• Veranderingen in het aankoopgedrag en de toeleveringsketens tijdens de inperkingsperiode 
hebben een uiteenlopende impact gehad op de activiteiten van de Groep.  

• De retail activiteit is zeer dynamisch geweest, dankzij de sterke ontwikkeling van e-commerce 
en het verplaatsen van volumes van out-of-home catering naar traditionele distributiekanalen. 
De TSA-activiteiten1 hebben goed standgehouden, gedreven door de ontwikkeling van nieuwe 
vraagstukken in de chocolademarkt. 

• De twee activiteiten die het hardst zijn getroffen zijn de horeca2, door de sluiting hiervan, en 
seafood, als gevolg van de bijna-stop van de sector en het gebrek aan stromen bij 
groothandelaren.  

• Er zijn nieuwe activiteiten gecontracteerd als gevolg van de stilstand van de out-of-home 
catering en de annulering van feestelijke evenementen. Onregelmatige variaties in volumes 
hebben geleid tot aanzienlijke extra productiekosten en vergde zware inspanningen om de 
productiemiddelen aan te passen. 

• De diepgevroren-activiteit kon de gevolgen van de crisis beperken, met name dankzij de hoge 
bezettingsgraad en een eerder herstel van de activiteit. 

 
 STEF Internationaal  

• In andere Europese landen had de gezondheidscrisis een vergelijkbaar effect, met 
aanhoudende activiteit in het eerste kwartaal en een tweede kwartaal dat sterk door de crisis 
werd getroffen. 

• Door de verschillende activiteiten van de Groep per land, is de impact van de crisis per land 
verschillend, negatief voor de landen die in het horeca en seafood-segment actief zijn en positief 
voor de landen die actief zijn op het gebied van retail, e-commerce en Europese stromen. 

• Door het beperkte wagenpark waren andere Europese landen in staat hun middelen beter aan 
te passen aan de gevolgen van de crisis. 

• De periode eindigde met de oprichting van een joint venture in de seafood-sector, MED 
SEALOG, welke nu geldt als een toonaangevende speler in Italië. 

 
Maritiem  
De maritieme activiteit, die zich reeds aan het ontwikkelen was in een gebied dat gereduceerd was tot 
de havens van Propriano en Porto Vecchio, werd zwaar getroffen door de gezondheidscrisis. Volgens 
het noodplan voor de gezondheid moest het bedrijf het personenvervoer tussen Corsica en het 
vasteland tijdelijk onderbreken en moest het aantal vrachtvaarten worden beperkt.  
 
 
Vooruitzichten op middellange termijn  
 
Hoewel de ontwikkeling van de pandemie onzekerheid blijft veroorzaken, heeft de Groep vertrouwen in 
de veerkracht van de voedingssector, in de relevantie van haar evenwichtige bedrijfsmodel en in de 
verwachte effecten van de aanpassingsmaatregelen die zij heeft uitgevoerd.  
 
De Groep beschikt over de nodige teams en activa om de geleidelijke herstart van de voedselketen in 
Europa in de tweede helft van het jaar te ondersteunen, een nieuwe dynamiek te bevorderen en de 
gevolgen van de crisis te verzachten.  
 
Zij blijft zich actief voorbereiden op de toekomst met de voortzetting van haar investeringsstrategie bij 
het ontwikkelen van de vaardigheden van haar werknemers, het inzetten van haar vastgoedprojecten 
en innovatie.  
 
 
 
 



 
 
De tussentijdse jaarrekening is onderworpen aan een beperkt nazicht door de commissaris en zal op de website 

van de Groep worden gepubliceerd. 

 

 

Volgende publicatie: 
Omzet 3e kwartaal donderdag 22 oktober 2020 na de sluiting van de beurzen.  
Perscontact: catherine.marie@stef.nl - Tel: +33 (0)1 40 74 29 64 / +33 (0)6 35 23 10 88 
Website : www.stef.com - Code ISIN : FR0000064271 - Code REUTERS : STE.PA - Code BLOOMBERG : STF.FP 
 
 
1 Ambient producten 
2 Out-of-home catering 
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