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Resultaten 1e halfjaar 2022 
 

 

• Bevredigende halfjaarresultaten met een stabiele operationele winstmarge van 4,2%. 

• Verdere integratie van de sinds 2021 verworven ondernemingen.  
 

 
De Raad van Bestuur van de STEF Groep, de Europese marktleider in temperatuurgecontroleerd 
transport en logistieke diensten voor levensmiddelen heeft op 1 september haar rekeningen voor het 
eerste halfjaar van 2022 opgesteld.  
 
Stanislas Lemor, voorzitter en algemeen directeur, zei daarover: "Na een dynamische herstelcyclus 
die de Groep in staat stelde solide halfjaarresultaten te boeken, worden we nu geconfronteerd met een 
versnellende inflatie die zwaar drukt op onze bedrijfskosten, in combinatie met een ongekende stijging 
van de energieprijzen, vooral van de elektriciteitsprijzen. In dit steeds onzekerder klimaat bereidt de 
Groep zich voor op de vertraging van de activiteit in de komende maanden".  
 
 

Resultatenrekening (in miljoen €) S1 2021 S1 2022 Variatie 

Omzet 1.636,8 2.013,6 +23,0% 

Operationeel bedrijfsresultaat 68,6 84.6 +23.3% 

Bedrijfsresultaat  67,6 90,2 +33,4% 

Financieel resultaat (3,5) (2,9)  

Winst vóór belasting 64,1 87,3 +36,0% 

Nettowinst, aandeel van de groep 45,3 66,0 +45,8% 

 
   

Operationele resultaten (in miljoen €) S1 2021 S1 2022  
STEF Frankrijk 49,2 68,3  
STEF International 26,1 32,9  
Maritiem (12,7) (13,8)  
Andere activiteiten 5,1 2,7  

Totaal 67,6 90,2  
 
 
Kwartaalinformatie per regio en activiteit 
 
STEF heeft solide resultaten geboekt aan het einde van het 1ste halfjaar, ondanks een inkrimping van 

de volumes in het 2e kwartaal. De Groep boekte ook het positieve effect van meerwaarden op de 

verkoop van activa voor een totaalbedrag van 10 miljoen euro. 

 
 
STEF Frankrijk 

• Het verssegment kende tot begin mei een goede dynamiek, gevolgd door een daling van de 
volumes aan het einde van het halfjaar.   

• De diepvriesactiviteit vertoont een geringe daling van de bezettingsgraad van haar magazijn 
naar aanleiding van het vertrek van een klant aan het begin van het jaar en lijdt onder de forse 
stijging van de elektriciteitsprijzen. 

• De “out-of-home catering”-activiteit noteerde bevredigende groeicijfers dankzij de 
ondertekening van nieuwe contracten en de eerste effecten van de voltooiing van haar 
gespecialiseerd netwerk.   

• De seafood activiteit profiteert van haar reorganisatie, die een positief effect heeft op de 
winstgevendheid.  



 

 
 
 
 
 
STEF International  

• Spanje kent een zeer goede dynamiek en consolideert haar transportnetwerk voor verse en 
diepgevroren voedingsproducten met de overname van de Groupe TTC in Galice begin juli.  

• Zwitserland start met een groot project in haar vestiging in Kölliken en versterkt haar positie in 
het segment diepvriesproducten met de overname van Frigosuisse in de Duitstalige regio.  

• In het Verenigd Koninkrijk gaat de Groep door met de integratie van het op 31 december 2021 
overgenomen bedrijf Langdons, dat het goed doet in een zeer concurrentiële markt.  

 

 
Maritiem  

• Op de lijn Marseille-Tanger is de passagiersactiviteit midden april weliswaar hervat na de 
opheffing van de beperkingen in verband met de gezondheidscrisis, maar bereikt de 
bezettingsgraad, zowel voor passagiers als voor vrachtvervoer, nog niet zijn volle potentieel.  

• De activiteiten van La Méridionale op Corsica liggen in de lijn van de verwachtingen.  

• De maatschappij heeft eind juli haar voorstel ingediend voor de aanbesteding van de 
financieringsmogelijkheden voor de scheepvaartdienst tussen 2023 en 2029 naar Corsica.  

 

 

Vooruitzichten 

 

In een complex geopolitiek en economisch klimaat blijft STEF vertrouwen hebben in haar veerkrachtig 

bedrijfsmodel, maar blijft waakzaam voor de tweede helft van het jaar. De Groep zal bijzondere 

aandacht besteden aan de effecten van inflatie, energievraagstukken en renteontwikkelingen. Het zal 

ook de integratie voortzetten van recent verworven ondernemingen die de positionering van de Groep 

in Europa verbeteren.  

De halfjaarlijkse rekeningen zijn onderworpen aan een beperkte controle door de bedrijfsrevisoren en 

zullen op de website van de Groep worden gepubliceerd. 

 

 
Volgende publicatie 
Omzet 3e kwartaal 2022: 20 oktober, na sluiting van de beurs 
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