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JAARRESULTATEN 2017 
 

Positieve resultaten binnen een context van heropleving van de consumptie 
 

 

De Raad van Bestuur, bijeengekomen op 14 maart onder het voorzitterschap van Francis Lemor, heeft de rekeningen van 

het boekjaar 2017 afgesloten. 

 

Het jaar werd gekenmerkt door: 

 

 de economische heropleving binnen Europa met gunstige gevolgen voor de voedselconsumptie; 

 de verdere stijging van de resultaten van de activiteiten Transport Frankrijk; 

 de opening van nieuwe sites en het uitrollen van nieuwe operationele schema’s voor onze klanten die een impact 

hadden op de resultaten van de activiteit Logistiek Frankrijk; 

 de contrasterende prestaties van de Europese activiteiten met een efficiënt groeimodel in Italië, goede 

vorderingen op het Iberisch schiereiland en structurele transformaties in Zwitserland en Nederland; 

 een bevredigend resultaat voor de activiteiten van La Méridionale. 

 

 

FINANCIËLE RESULTATEN  

 

Jaarresultaten (in M€) 2016 2017 % 

 Omzetcijfer  2 824,5 2 975,7 + 5,4% 

 EBIT 123,3 132,3  + 7,4% 

    Financieel resultaat - 11,8 - 8,6  

    Resultaat voor belastingen 111,4 123,7 + 11,1% 

    Nettoresultaat, aandeel van de 
groep 

87,1 93,6 + 7,6% 

 

 
 

Operationele resultaten (in M€) 2016 2017 

 

% 

 Transport Frankrijk 60,5 71,9 
 

+18,8% 

 Logistiek Frankrijk 20,0 17,6 
 

-12,0% 

 Europese activiteiten 27,6 32,2 
 

+16,7% 

 Maritiem 15,4* 8,2  

 Overige activiteiten - 0,2 2,4  

 

 EBIT 123,3 
 

132,3        +7,4% 
 
 

*In 2016 heeft La Méridionale een meerwaarde van 7 M€ geregistreerd op de overdracht van het vaartuig Scandola.  

 

Voor de periode blijft de operationele marge stabiel en bedraagt 5,1% van het omzetcijfer exclusief handel. 

 

Een versterkte balans  

In 2017 heeft STEF haar eigen vermogen versterkt van 559 M€ in 2016 naar 628 M€ en in aanzienlijke mate 

geïnvesteerd. In de loop van het boekjaar heeft de Groep van een lage financieringskost genoten, die 1,68% bedraagt op 

31 december 2017 tegenover 2,41% op 31 december 2016. 



 

VOORUITZICHTEN  2018 

 

In een dynamische markt in volle expansie zet de STEF Groep haar ontwikkeling en investeringen verder om blijvend te 

beantwoorden aan de behoeften van haar klanten. 

 

Jean-Pierre Sancier, Algemeen Directeur van de Groep, geeft het volgende commentaar op de jaarresultaten: ‘2017 is 

een goed jaar zowel in termen van omzetcijfer als rendabiliteit dankzij de groei van de activiteit Transport Frankrijk en de 

dynamiek van de Europese activiteiten. Deze resultaten laten ons toe 2018 met veel vertrouwen aan te vangen’. 

 

 

DIVIDEND 

 

De Raad van Bestuur stelt voor op de Algemene Vergadering van 2 mei 2018 de storting van een dividend van € 2,45  per 

aandeel ter stemming voor te leggen. 

 

 

De auditprocedures voor de geconsolideerde rekeningen werden uitgevoerd. Het certificatieverslag zal worden uitgegeven na beëindiging van de nodige vereiste procedures voor de 

publicatie van het jaarlijks financieel verslag. 
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