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Omzet 3e kwartaal 2020 
 

 

• De omzet daalde met -6,7% in het 3e kwartaal en  -9,1% in de eerste negen maanden van 

het jaar. 

• Weerstand van het business model, ondersteund door de goede prestaties van de 

voedselconsumptie in de zomer. 

 

 

STEF, de Europese leider op het gebied van transport- en logistieke dienstverlening voor 

temperatuurgecontroleerde levensmiddelen, rapporteert een omzet van 829,8 miljoen euro in het 3e 

kwartaal van 2020 en 2.320,8 miljoen euro in de eerste negen maanden van het jaar.  

 

 

Stanislas Lemor, Algemeen Directeur van STEF verklaarde: "Ondanks een lichte opleving in de 

zomer, weerspiegelt de omzetontwikkeling van de Groep in het derde kwartaal de context van de 

aanhoudende gezondheids- en economische crisis en de uiteenlopende wijze waarop deze de 

verschillende spelers in de levensmiddelensector beïnvloedt. Om haar industrieklanten, distributeurs 

en spelers in de horecasector te ondersteunen, is de Groep meer gemobiliseerd dan ooit en blijft ze 

vertrouwen houden in haar fundamenten en haar gediversifieerde business model."  

 

 

Ontwikkeling van de omzet (in miljoenen euro's) 

 

3e Kwartaal 2019 2020 Variatie % 
Bij constante 
perimeter % 

 STEF Frankrijk 520,4 505,9 (2,8%) (3,3%) 

 STEF Internationaal 226,5 210,7 (6,9%) (6,9%) 

Maritiem 29,2 15,1 (48,3%) (48,3%) 

Overige 110,9 98,1 (11,5%) (11,5%) 

Totaal 886,9 829,8 (6,4%) (6,7%) 

 

3e Kwartaal 2019 2020 Variatie % 
Bij constante 
perimeter % 

Groepsactiviteiten 782,3 736,6 (5,8%) (6,2%) 

Verkoop voor rekening van derden 104,6 93,2 (10,9%) (10,9%) 

Totaal  886,9 829,8 (6,4%) (6,7%) 

 

De overname van DYAD (op 30 september 2019) droeg 2,5 miljoen euro bij aan de omzet van STEF Frankrijk. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informatie per activiteit 

 

Terwijl de Groep zich verder is blijven ontwikkelen in de robuuste en veerkrachtige voedingswereld, 

verschilt het consumptie- en eetgedrag van land tot land. Binnen diezelfde landen hebben de 

activiteiten ook zeer uiteenlopende ontwikkelingen doorgemaakt. 

 

 STEF Frankrijk 

• In het algemeen is de voedselconsumptie in juli en augustus enigszins verbeterd, maar niet 

teruggekeerd naar het niveau van voor de crisis.  

• De retail-activiteit was opnieuw dynamisch dankzij de ontwikkeling van e-commerce, die 

steeds meer consumenten aantrekt, evenals de hervatting van traditionele distributiekanalen.  

• De activiteiten vers, diepgevroren en ambient houden goed stand, waarbij de 

voedingsindustrie tot de sectoren behoort die het minst door de crisis zijn getroffen. 

• De horeca en seafood-activiteiten blijven sterk onder druk staan en zijn nog niet teruggekeerd 

naar het niveau van voor de crisis. 

 

 STEF Internationaal  

• In de andere Europese landen waar de Groep actief is, blijft de situatie moeilijker, met name 

door een trager economisch herstel en een moeizaam toeristenseizoen.  

• Door de verkoop van de seafood-activiteit en de stopzetting van de commerciële zaken 

waartoe in het begin van het jaar werd besloten, is de omzet in Italië gekrompen.   

• Zwitserland heeft daarentegen een zeer goed verkoopmomentum laten zien. 

 

Maritiem 

• De omzet in het derde kwartaal van 2020 werd beïnvloed door de verandering in de omvang 

van de activiteiten. Welke sinds 1 oktober 2019 zijn teruggebracht tot het bedienen van de 

twee departementale havens van Propriano en Porto Vecchio.  

• Bovendien heeft het zomerseizoen de gevolgen van de gezondheidscrisis niet kunnen 

compenseren: het gedrag van vakantiegangers en de ontwikkeling van het vrachtvervoer zijn 

opgeschort naarmate de pandemie evolueert. 

 

 

Volgende publicatie: 
Omzet 4e 2020: 28 januari 2021 na het sluiten van de markten. 
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