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Jaarresultaten 2020 
 

 

• Goede veerkracht met een beperkte daling van 28,2% van het bedrijfsresultaat  

• Verdere opbouw van het Europese netwerk 
 

De raad van bestuur van de STEF Groep, de Europese leider in temperatuurgecontroleerd transport en 
logistieke diensten voor levensmiddelen, is op 11 maart bijeengekomen en heeft de jaarrekening voor het jaar 
2020 goedgekeurd. 
 
Stanislas Lemor, Voorzitter en CEO van STEF verklaart:  
"2020 is een buitengewoon jaar geweest, gekenmerkt door de gezondheidscrisis en de economische gevolgen 
daarvan. In het licht van de situatie getuigen de resultaten van de kracht van de fundamentele kenmerken van 
de Groep. 
 
Namens de Raad van Bestuur wil ik mijn waardering uitspreken voor onze medewerkers in Frankrijk en in de 
andere landen, alsook in al onze bedrijven, die zich hebben gemobiliseerd, aangepast en gereageerd om 
ervoor te zorgen dat de consumenten worden bevoorraad. In overleg met onze klanten zijn wij erin geslaagd 
onze werkprocedures aan te passen om zo de gevolgen van deze pandemie voor onze productiekosten te 
beperken. 
 
Het afgelopen jaar hebben wij onze positie in drie landen in West- en Zuid-Europa kunnen versterken en onze 
klanten een betere dekking kunnen bieden in Duitsland, Centraal-Europa en Noord-Europa. Het heeft ons er 
ook toe gebracht, om in overeenstemming met de verwachtingen van onze klanten, onze transformatie te 
versnellen, met name op het gebied van nieuwe technologieën. 
 
Deze aspecten zullen de Groep in staat stellen haar klanten nog innovatievere oplossingen te bieden, die zijn 
aangepast aan de nieuwe uitdagingen van de post-Covid supply chain".  
 
Ontwikkeling van de resultaten (in M€) 
 

Jaarresultaten (in M€) 2019 2020 Variatie 

Omzet 3 441,0 3 145,0 (8,6%) 

EBIT 162,9 116,9 (28,2%) 

Financieel resultaat (8,7) (7,5) - 

Winst voor belastingen 154,1 109,4 (29,0%) 

Nettoresultaat, aandeel van de groep 100,3 72,8 (27,5%) 

 
   

Operationele resultaten (in M€) 2019 2020 
 

STEF Frankrijk 127,5 113,6 
 

STEF Internationaal 39,2 29,5 
 

Maritiem (6,2) (26,3) 
 

Overige activiteiten 2,3 0,2 
 

EBIT 162,9 116,9  
 
De jaarresultaten van de Groep werden beïnvloed door de gezondheidscrisis. Het bedrijfsresultaat is met 
28% gekrompen, met een margedaling* van 1,3 punten ten opzichte van 2019. De schuld bleef relatief 
stabiel met een schuldratio van 111%, ondanks de aanzienlijke overnames en investeringen voor een 
totaalbedrag van 247 miljoen euro, die in de verslagperiode werden gedaan. 
*EBIT op omzet exclusief verkoop aan derden 
 



Informatie per regio en activiteit 
 
STEF Frankrijk 

• De sterke daling van de volumes in de eerste helft van het jaar, leidde tot een omzetdaling van 5%. 
Het bedrijfsresultaat werd rechtstreeks beïnvloed, aangezien de Groep zijn bedrijfsstructuren 
handhaafde om aan de behoeften van haar klanten te blijven voldoen, wat tot aanzienlijke extra 
productiekosten leidde. 

• Naast de horeca en de seafood activiteiten, die zwaar door de crisis zijn getroffen, zijn ook de 
netwerkactiviteiten in de transportsector getroffen door de ontregeling van de stromen, de sluiting van 
bepaalde sectoren en de opeenvolgende inperkingsperiodes.   

• De diepvriessector hield goed stand, voornamelijk wat de opslag betreft.  

• De retail profiteerde van de consumptieverschuiving ten nadele van de horeca, maar de kosten voor 
het aanpassen van de middelen aan de sterke volumegroei, met name in het e-commercesegment, 
legden een zware druk op de rentabiliteit van deze tak.  

• De ambient-activiteiten hielden vrij goed stand, zowel voor wat betreft de omzet als het 
bedrijfsresultaat, ondanks het feit dat de feestdagen tijdens de lockdown plaatsvonden. 

 

STEF Internationaal  

• Het bedrijfsresultaat is stabiel gebleven, uitzonderlijke kosten buiten beschouwing gelaten. 

• In Italië, waar de fundamenten stevig blijven, heeft de Groep besloten haar activiteiten op het gebied 
van het transport en de logistiek van seafood, over te dragen aan een gespecialiseerde partner. 

• Spanje hield goed stand, gestimuleerd door een nieuw contract met een supermarktklant, en Portugal 
zette zijn verkoopsinspanningen voort ondanks het verlies van een belangrijke klant. 

• Zwitserland heeft een goed jaar achter de rug dankzij betere verkoopresultaten, een betere 
opslagcapaciteit en een aanzienlijk succes in e-commerce. 

• De Groep heeft aan het eind van het jaar de activiteiten van de Nagel-groep in Italië, België en 
Nederland overgenomen, wat nieuwe perspectieven opent voor de komende jaren.  

 

Maritiem  

• La Méridionale had het hele jaar te kampen met een zeer onevenwichtige economische situatie, 
aangezien haar werkgebied was beperkt tot de dienstverlening in de departementale havens van 
Propriano en Porto Vecchio, terwijl haar vaste kosten ongewijzigd bleven. Deze situatie werd verder 
verergerd door de beperkingen op het passagiersverkeer ten gevolge van de gezondheidscrisis. 

• De maatschappij heeft deze periode echter aangegrepen om naar alternatieve oplossingen te zoeken 
en heeft aan het eind van het jaar een nieuwe scheepvaartverbinding tussen Marseille en Tanger 
(Marokko) gelanceerd. 

 

Perspectieven 2021 

 

De Groep heeft bewezen over een aanpassings- en veerkrachtig vermogen te beschikken, waardoor zij het 
jaar kon doorkomen zonder haar ontwikkelings- en investeringscapaciteiten in het gedrang te brengen. Zij 
beschikt dus over de nodige middelen om terug te keren zodra de omstandigheden gunstig zijn en handhaaft 
haar aanwervingsdoelstellingen voor 2021. 

De integratie van recentelijk overgenomen activiteiten, de goede commerciële dynamiek en de recente 
toekenning van een openbare-dienstverlening voor de maritieme activiteiten, moeten bijdragen tot de 
verbetering van de prestaties. 

De Raad van Bestuur heeft dan ook besloten om, bovenop het interimdividend van € 1,5 dat in 2020 is 
uitgekeerd, een dividend van € 2,5 per aandeel voor te stellen. Dit zal ter stemming worden gebracht op de 
jaarlijkse Algemene Vergadering van 29 april 2021. 
Tot slot heeft de Groep besloten haar activiteiten voor een deugdzame milieuvoetafdruk met een ambitieus 
stappenplan voort te zetten en te versnellen in 2021. 
 

 

 
De controlewerkzaamheden met betrekking tot de geconsolideerde rekeningen zijn uitgevoerd. Het certificeringsverslag zal worden 

uitgebracht na voltooiing van de procedures die vereist zijn voor de publicatie van het financiële jaarverslag. 
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