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Persbericht  
15 november 2017 
 
 
 

Stern: Q3-2017 trading update 

 
 
Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail, maakt de resultaten 
bekend over de periode 1 januari tot en met 30 september 2017. 
 
 

Kernpunten 

• De netto omzet tot en met Q3-2017 is met 4,2% toegenomen tot € 855,0 miljoen; 

• Het resultaat na belastingen is € 1,5 miljoen lager dan tot en met Q3-2016. Het resultaat Q3-2016 
bevatte € 1,4 miljoen bijzondere baten door desinvesteringen;  

• De leaseportefeuille is autonoom verder toegenomen tot 10.715 contracten per eind september 2017 
(t.o.v. eind 2016 een stijging van 6,1%, op jaarbasis 11,0%); 

• Stern Mobility Solutions ontwikkelt zich positief ten opzichte van 2016; 

• Dealergroep Stern vergroot haar marktaandeel personenauto’s naar 5,8% (Q3-2016: 5,6%). Bij 
bedrijfswagens is dat 7,7% (Q3-2016: 8,2%). Het resultaat van Dealergroep Stern staat onder druk door 
margeverschraling en hogere kosten; 

• De solvabiliteit is eind september 2017 uitgekomen op 25,9% (ultimo 2016: 25,2%); 

• De intrinsieke waarde per aandeel per 30 september 2017 bedraagt € 28,00 (ultimo 2016: € 27,66); 

• De verwachtingen voor heel 2017 zijn gematigder dan eerder dit jaar werd uitgesproken; 

• Het strategisch plan verkeert sinds 1 oktober in de implementatiefase. 
 

Henk van der Kwast, Directievoorzitter: 
“De beoogde groei van Stern Mobility Solutions zet ook in het derde kwartaal door en is van groot belang voor het 
gehele concern. De voortdurende verschraling van de marge uit de verkoop van auto's is een landelijk fenomeen, waar 
Dealergroep Stern helaas niet van verschoond blijft. Bovenmatige marktverwachtingen van importeurs en de 
groeiende macht van grote afnemers zorgen voor harde concurrentie tussen autodealers. Onze stellige overtuiging 
blijft dat alleen grote dealerholdings kunnen overleven door te kapitaliseren op synergie- en schaalvoordelen. 
Dealergroep Stern zit middenin een verandertraject dat tot doel heeft die voordelen om te zetten in concrete 
resultaatverbetering. We verwachten dat die verbetering in de loop van 2018 duidelijk zichtbaar wordt.“ 

 
Gang van zaken tot en met Q3-2017 
De netto omzet is ten opzichte van 2016 gegroeid met 4,2% tot € 855,0 miljoen. Deze toename is te zien bij zowel 
SternLease als bij Dealergroep Stern. Ondanks margedruk bij Dealergroep Stern steeg het bruto omzetresultaat 
met € 2,6 miljoen tot € 142,9 miljoen. 
De overige bedrijfsopbrengsten stegen met € 0,6 miljoen tot € 4,9 miljoen. 
De bedrijfskosten namen toe door toegenomen volume in alle bedrijven, waardoor meer directe werknemers zijn 
ingezet. Daarnaast stegen de personeelskosten door cao invloeden. De uitbreiding van SternPoint met zes 
vestigingen en de ontwikkeling en implementatie van het strategisch plan leidden tot forse eenmalige kosten. 
Het resultaat na belastingen is € 1,5 miljoen lager dan tot en met Q3-2016. Het resultaat Q3-2016 bevatte € 1,4 
miljoen bijzondere baten door desinvesteringen. 

 
Balans en solvabiliteit  
Het balanstotaal kwam eind september 2017 met € 614,0 miljoen € 9,8 miljoen lager uit dan ultimo 2016. Deze 
afname is het gevolg van de forse afbouw van de voorraadpositie en een afname van de handelsvorderingen. De 
groei in 2017 van de lease- en verhuurportefeuille bedraagt € 16,1 miljoen. 
Het groepsvermogen steeg met € 1,9 miljoen tot € 158,9 miljoen per eind september 2017 (ultimo 2016: € 157,0 
miljoen). De toename bestaat uit het resultaat na belastingen tot en met Q3-2017, de positieve waardemutatie 
van renteswaps en een afname als gevolg van de uitkering van het slotdividend 2016 in juni 2017.  
De solvabiliteit van Stern Groep kwam eind september 2017 uit op 25,9% (ultimo 2016: 25,2%). Uitgaande van een 
normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20,0%, is 
de solvabiliteit voor de overige activiteiten uitgekomen op 35,1% tegenover 32,6% ultimo 2016. 
De oversolvabiliteit bedroeg eind september 2017 € 7,0 miljoen. 
In september 2017 is overeenstemming bereikt met de Banken over verhoging van de financieringsfaciliteit voor 
de retail activiteiten met € 10 miljoen tot € 80 miljoen.  
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Vooruitzichten 
Stern Mobility Solutions zal de prima prestaties voortzetten. De nieuwe SternPoints van Stern Car Services lijden 
in 2017 nog aanloopverliezen, deze vestigingen zullen in Q4-2017 verder op stoom komen. Stern verwacht dat de 
margedruk bij Dealergroep Stern in Q4-2017 zal verminderen door betere marges op gebruikte auto’s en het 
alsnog realiseren van enkele bonusprogramma’s. Het strategisch plan, met onder meer gerichte verbeterplannen 
voor Dealergroep Stern, is inmiddels in de implementatiefase. De resultaten van deze plannen zullen te zien zijn in 
2018 en 2019. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op 21 december 2017 zal 
het strategisch plan en de verbeterplannen die daarmee samenhangen uitvoerig worden toegelicht. Mede door 
eenmalige kosten rondom de ontwikkeling en implementatie van het strategisch plan zal het moeilijk zijn het 
recordresultaat van 2016 te evenaren.   
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.H. van der Kwast 
(Stern Groep), T (020) 613 60 28 
 
 
Profiel Stern Groep N.V. 
Stern is een groot Nederlands mobiliteitsconcern dat sinds 2000 is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen aanzienlijke 
groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio’s van het land: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het netwerk telt meer 
dan 100 vestigingen met circa 2.200 werknemers, die samen een netto jaaromzet (exclusief BPM) realiseren van meer dan € 1 miljard. Stern zal 
haar groeistrategie de komende jaren voortzetten. 
Stern gelooft in individuele mobiliteit, duurzaamheid en diversiteit. Daarom wordt een groot aantal automerken en aanvullende 
mobiliteitsdiensten aangeboden. Voor mensen die een ander vervoermiddel dan de auto prefereren, biedt Stern via Mango Mobility ook 
elektrische 2, 3 en 4 wiel oplossingen voor vervoer tot 45 kilometer per uur. 
Met Stern Mobility Solutions is Stern actief met diensten zoals leasing (SternLease), verhuur (SternRent), wagenparkbeheer (SternPartners), 
verzekering (SternPolis), financiering (SternCredit) en verlengde garantie (SternGarant). Stern Mobility Solutions beheert circa 14.000 voertuigen 
en ruim 60.000 contracten. 
De divisie Stern Car Services biedt met een groeiend netwerk van momenteel 18 vestigingen voor (merkerkend) schadeherstel, universele 
aftersales en de in- en uitgifte van huurauto’s (SternPoint).  
Dealergroep Stern vertegenwoordigt in vijf clusters meerdere vooraanstaande merken als 1) Mercedes-Benz, 2) Renault en Nissan, 3) Ford, 4) 
Volvo, Land Rover en Fiat en 5) Volkswagen, Audi, Kia en Opel. Dealergroep Stern beschikt in totaal over circa 85 vestigingen. 
 
 
 
 
 
 

 


